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 Sprawozdanie z działalności za 2015 rok 

 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Ożarowie   

 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE / DANE ADRESOWE 

 

1.  Placówka:  

     nazwa – Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie 

     adres : 27-530 Ożarów, ul. Leona Mazurkiewicza 25 

     Tel. 15 861 80 06 

    Tel./ Fax. 15 861 90 01 

     e-mail:  sds.ozarow@interia.pl  

     kierownik jednostki -  Jolanta Sobczyk 

 

2. Organ prowadzący : 

     nazwa  - Gmina Ożarów 

     adres: Urząd Miejski w Ożarowie, 27-530 Ożarów, ul. Stodolna 1 

     Tel.  15 861 07 00 …01, …02,  15 861 1137 

     Fax.  15 861 1136 

     e-mail: urzad@ozarow.pl 

3.  Typ Domu: 

     typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

     typ B – dla osób upośledzonych umysłowo, 

            

4. Liczba i rodzaj miejsc: 

    liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji (stan na 31 grudnia)- 35 

    liczba miejsc w ośrodku – 34 w tym: 



    dziennych – 34  całodobowych - 0. 

 

5. Placówka umożliwia spożywanie jednego ciepłego posiłku, przygotowanego w ramach 

terapii kulinarnej 

6. Dom zapewnia dowóz na zajęcia własnym środkiem transportu (Bus 9-cio osobowy Opel 

Vivaro, rok produkcji 2004). 

7. Dom spełnia wymagania dotyczące standaryzacji usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie funkcjonuje od 01 grudnia 2007r. 

(utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/ 60/ 2007 z dnia 04 lipca 2007 roku). 

Swoją działalnością obejmuje uczestników z gmin Ożarów i Wojciechowice zgodnie                        

z międzygminnym porozumieniem w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Wojciechowice 

usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie 

Gminy Ożarów. 

 Zgodnie z art. 51a ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej ŚDS świadczy usługi                      

w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności 

społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie 

czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym. 

 

II. INFORMACJE O UCZESTNIKACH 

 

 W 2015 roku w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 

uczestniczyło 40 osób (przyjętych 6 osób, odeszło 5). 

 

 

 Z  5 uczestników, którzy opuścili dom:  

 2 osoby nie wnioskowały o przedłużenie pobytu, 

 1 osoba pogorszenie stanu zdrowia (umieszczenie w ZOL),  

 2 osoby pogorszenie stanu zdrowia (umieszczenie w DPS).  

 

 



 

Charakterystyka uczestników według typu schorzenia, wieku i płci na dzień 31.12.2015 

 

 

Ponadto 7 osób poza wyżej wymienionymi dysfunkcjami charakteryzowało ograniczenie 

funkcji motorycznych.  

 

Średnio dziennie w roku 2015 w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało 31,03 

uczestników, co stanowi 91,18 % wykorzystania przyznanych miejsc. 

 

Miesiąc 
Liczba uczestników 
posiadających 
aktualne decyzje 

Średnia dzienna 
liczba biorących 
udział w zajęciach 
ŚDS 

Uwagi 

Styczeń 34 32,25  

Luty 34 31,50 
1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 16.02 

do nadal 

Marzec 34 32,27 
1. Hospitalizacja 1 uczestnika do 10.03. 

oraz od 23.03 do 31.03. 

Kwiecień 34 30,67  

Maj 35 29,40 1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 01.05 

Typ schorzenia 
Płeć 

 
Wiek 

Uczestnicy przewlekle psychicznie 
chorzy 

Uczestnicy upośledzeni umysłowo 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Poniżej 20 lat - 1 - - 

21-30 lat - - 4 4 

31-40lat 1 1 2 3 

41-50 lat - 1 2 - 

51-60 lat  1 3 2 1 

Powyżej 60 4 2 - 3 

Razem 6 8 10 11 



do 14.05.2015 
2. Wycieczka uczestników (obecność nie 
uwzględniona w średniej liczbie 
uczestników) – 18 osób w dn. 27-
29.05.2015 

Czerwiec 36 31,67 
1. Pobyt 1 uczestnika w sanatorium  od 
05.06 do 25.06.2015 

Lipiec 36 32,35  

Sierpień 35 31,85 
1. Pobyt 1 uczestnika na turnusie 
rehabilitacyjnym od 16.08 do 28.08.2015 

Wrzesień 33 30,04  

Październik 34 29,95  

Listopad 34 30,90  

Grudzień 35 29,52  

 

 

 

III. FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie zapewnia oparcie społeczne osobom 

dorosłym, które z powodu choroby psychicznej, bądź też upośledzenia umysłowego mają 

poważne trudności z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Działalność domu 

ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych                                  

i rozwiązywaniu codziennych, specyficznych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Celem działalności podejmowanej przez ŚDS, jest kompensowanie skutków 

niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez: 

 

1. Treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej - nauka, motywowanie                     i 

utrwalenie umiejętności dbania o estetykę i wygląd zewnętrzny, higienę osobistą. 

Doskonalenie i nauka prania ręcznego oraz obsługi pralki automatycznej, obsługa żelazka. 

Motywowanie i doskonalenie umiejętności dbania o czystość i porządek w pomieszczeniach;  

 

2. Trening budżetowy - nauka, rozwijania umiejętności gospodarowania własnymi zasobami 

finansowymi, planowaniem wydatków, opłacaniem bieżących rachunków oraz załatwianie 

spraw urzędowych; 



 

3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego - poznawanie różnorodnych form: kino, 

teatr, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie muzeów, zabytków, zawody sportowe, 

występy i pokazy artystyczne, spotkania w ramach różnych kół zainteresowania, zajęcia 

muzyczne, biblioterapia;   

 

4. Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych - w ramach zajęć uczestnicy nabywają 

i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy, aktywnego 

słuchania, uczą się odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa oraz samodzielności i 

zasad współżycia w środowisku. Uczestnicy wspierani są przez terapeutę załatwiają 

samodzielnie swoje sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, prowadzą rozmowy z 

urzędnikami (dofinansowanie do czynszu, możliwość skorzystania z zasiłków celowych, 

możliwość dofinansowania z środków PFRON indywidualnych potrzeb, możliwość 

dofinansowania z środków NFZ zaopatrzenia ortopedycznego, mat. pomocniczych, 

profilaktyka zdrowotna). Nauka i doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów, 

podtrzymywania rozmowy, aktywnego słuchania, wypracowywanie pozawerbalnych 

sposobów komunikowania się. Nauka i utrwalanie umiejętności przestrzegania zasad 

społecznych, konstruowanie sytuacji sprzyjających rozwojowi społecznemu. Używanie 

zwrotów grzecznościowych, zachowanie się w miejscach użyteczności publicznej – sklepy, 

poczta, urzędy, na ulicy, w miejscach sakralnych, podczas imprez kulturalnych; 

 

5. Reedukacja polegająca na doskonaleniu zdobytych technik szkolnych (pisanie, czytanie, 

liczenie, odczytywanie wskazówek zegara, korzystanie z telefonu, poznanie nr telefonów 

alarmowych). 

 

6. Zajęcia w pracowniach terapeutycznych:  

a) kulinarnej - wypracowanie, podtrzymywanie, utrwalenie, i doskonalenie umiejętności 

estetycznego przygotowania posiłku jak i jego spożywania, kulturalnego zachowana się przy 

stole, obsługi sprzętu AGD oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w pracowni 

kulinarnej. 

b) plastyczno-rękodzielniczej Na zajęciach zastosowano różne metody i formy pracy: 

malowanie, rysowanie, wycinanie, prace z papieru, wypalanie na sklejce, szycie na maszynie, 



wykonywanie kartek okolicznościowych, wykonywanie sezonowych dekoracji placówki, nauka 

i doskonalenie haftowania, nauka i doskonalenie szydełkowania, malowanie różnymi 

rodzajami materiału (farba plakatowa, farba akwarelowa, farba do szkła, farba olejna i 

akrylowa, plastelina), nauka innych technik plastycznych: masa solna, masa papierowa, 

collage, ozdabianie szklanych naczyń, nauka układania kwiatów z liści, drobne prace                               

i naprawy krawieckie, cerowanie ubrań uczestników, odlewanie świec ozdobnych;  

Powstało wiele prac, które zdobią nasz Dom, jak również są przekazywane instytucjom 

zakładom współpracującym z nami. Prace wystawiano na wystawach podczas uroczystości 

lokalnych, na festynach, piknikach, dożynkach itp. 

 

c) stolarsko - technicznej Na zajęciach technicznych prowadzono naukę wykonywania 

drobnych prac naprawczych w ŚDS jak i w domach uczestników.  Naprawiono stoły, krzesła, 

proste elementy hydraukiki. Rozwijano nabyte już umiejętności w dziedzi, przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa podczas obsługi maszyn, obróbki drewna (wycinanie ram do obrazów, 

sklejki do wypalania obrazów, szlifowanie, heblowanie); 

d) artystyczno-teatralnej (przygotowywanie i prezentacja małych form teatralnych, 

wykonywanie scenografii, kukiełek, kostiumów, masek); 

e) komputerowej i małej poligrafii prowadzono naukę podstawowych czynności obsługi 

komputera ( włączanie i wyłączanie, posługiwanie się myszką), poprawnego pisania na 

klawiaturze. Dużą uwagę poświęca się na pracę w edytorze tekstów i kształcenie umiejętności 

poprawnego przepisywania tekstów, wielkości czcionki, wstawiania rysunków             i tabel, 

rozmieszczania ich na stronie, drukowania (teksty piosenek, obrazki do malowania, 

zaproszenia, podziękowania i dyplomy). Uczestnicy uczą się wyszukiwania informacji                  

w Internecie. W wolnych chwilach korzystają z gier komputerowych. Na zajęciach 

poligraficznych uczestnicy wykonują kartki świąteczne, zaproszenia, wizytówki itp.                         

z wykorzystaniem technik zdobienia druku i urządzeń kreatywnych; 

f) zajęcia z ogrodnictwa (pielęgnacja roślin doniczkowych, pielęgnacja kwiatów i krzewów 

ozdobnych, sianie kwiatów) – rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań; 

g) biblioterapii - uczestnicy poznają świat przy pomocy książek, kształtowanie wyobraźni, brali 

udział w dyskusjach oraz mobilizowali się do samodzielnego czytania; 

h) muzykoterapia – uczestnicy uczą się rozpoznawania utworów muzycznych, zapamiętywania 

tekstu, wybijania rytmu, przygotowują się do występów z okazji okolicznościowych imprez; 



i) rehabilitacji - utrzymanie sprawności fizycznej, ogólnej kondycji, korekty wad postawy.           

W ramach wykonywanych ćwiczeń użytkownicy mają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, 

materace, rowery, bieżnię, orbit rek, stół do masażu oraz atlas – zestaw do ćwiczeń. Raz w 

tygodniu korzystamy z basenu  

7. Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne, socjalne; 

8. Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa; 

9. Wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich i dbałości o stan zdrowia 
 

 

 Jednym z elementów rehabilitacji społecznej jest udział osób niepełnosprawnych                        

w różnego rodzaju imprezach oraz spotkaniach. Ich głównym celem jest przede wszystkim 

wzajemna integracja, możliwość zaprezentowania własnej twórczości oraz osiągnięć terapii 

zajęciowej. W roku 2015, podopieczni ŚDS brali aktywny udział w wielu uroczystościach na 

terenie gminy Ożarów, w licznych spotkaniach i imprezach organizowanych zarówno                     

w placówce jak i innych zaprzyjaźnionych ośrodkach:  

 

16.01.2015  Warsztaty rękodzieła artystycznego dla kobiet – Robótki ręczne 

28.01.2015 Ognisko integracyjne w Gospodarstwie Agroturystycznym  „Sielska” Dolina”              

w Nowem z udziałem zaproszonych gości z ŚDS Tarłów 

17.02.2015   Wewnętrzne rozgrywki w placówce w :tenis stołowy, piłkarzyki, warcaby 

26.02.2015  VIII Zima na sportowo – Sandomierz 

05.03.2015; 12.03.2015; 26.03.2015  - Cykl spotkań warsztatowych dla domowników ŚDS           

z zakresu udzielania pierwszej pomocy zorganizowanej przez uczniów klas 

ratownictwa medycznego z ZSO im. M. Skłodowskiej Curie w Ożarowie  

18.03.2015  V Integracyjny Przegląd Piosenki „Piosenka Religijna 2015” - Opatów 

09.04.2015   Udział w wystawie malarskiej Magdaleny Skóry w M-GOK w Ożarowie 

14.04.2015 ; 21.04.2015 Cykliczne spotkania z zakresu pierwszej pomocy „Upadki                  z   

jednośladów” 

15.04.2015  III Mistrzostwa ŚDS Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym- Krzcin 

27.04.2015   Wyjście na wystawę do M-GOK w Ożarowie pt. „Prywaciarze” 

03.05.2015     Święto kwitnącej wiśni” – Nowe - prezentacja prac z ŚDS  

27-29.05.2015  Wycieczka do Zakopanego  



03.06.2015 Premiera bajki dla najmłodszych „Dwa królestwa”- bajka    muzyczna  

09.06.2015 Wyjście na wystawę prac Zbigniewa Porębskiego do M-GOK w Ożarowie rysunek i 

grafika komputerowa oraz malarstwo sztalugowe  

23.06.2016 - 08.09.2015  Cykl wyjazdów do różnych zakładów pracy funkcjonujących na terenie 

powiatu opatowskiego i sandomierskiego: 

1. Zwiedzanie i zapoznanie się ze specyfiką pracy Spółdzielni Mleczarskiej               w 

Bidzinach  23.06.2016 

2. Pracownia Rzeźby w Janikowie Jarosława Dąbrowskiego -  

3. (Warsztaty kamieniarskie dla uczestników SDS w Ożarowie) 07.07.2015 

4. Zwiedzanie i zapoznanie się ze specyfiką pracy Stacji Hodowli Roślin                              

i zabytkowego Dworku w Śmiłowie15.07.2015 

5. Zwiedzanie i zapoznanie się ze specyfiką pracy Winiarni Marcelego Małkiewicza w 

Górach Wysokich 27.07.2015 

6. Zwiedzanie i zapoznanie się ze specyfiką pracy Przemiałowni Węglanu Wapnia            

i dolomitów w Jasicach03.08.2015 

7. Zwiedzanie i zapoznanie się ze specyfiką pracy piekarni w Lasocinie 11.08.2015   

8. Zwiedzanie i zapoznanie się ze specyfiką pracy Zakładu Porcelany   w Ćmielowie 

08.09.2015 

  
25.06.2015 Impreza wyjazdowa – Krzciny „Świętokrzyski Turniej Sportów Niezwykłych 

26.06.2015 II Piknik Integracyjny w Ożarowie pod hasłem „Świętojanki 2015”  

10.08.2015 „Powitanie lata” impreza integracyjna w DPS Czachów 

31.08.2015 Wyjście na wystawę poplenerową do M-GOK w Ożarowie „Plener Malarski 

Ożarów 2015”  

14.09.2015 Wyjazd do Krzcin „JOGA” 

25.09.2015  „Pożegnanie lata” impreza integracyjna (Ożarów –Tarłów) 

16.10.2015 Wyjście na wystawę fotografii w M-GOK w Ożarowie, ostrowieckiej sekcji 

fotograficznej 

22.10.2015  Udział w Pierwszej Gali Piosenki Środowiskowych Domów Samopomocy woj. 

świętokrzyskiego w Sandomierzu 

13.11.2015 Spotkanie profilaktyczne dla kobiet w ramach programu wczesnego wykrywania 

raka piersi „Badam się mam pewność ” 



16.11.2015 Wystawa fotograficzna pt. „Wspomnienia zamknięte w albumie” (zdjęcia 

uczestników) 

07 – 17.12.2015 Wystawa bożonarodzeniowych stroików w ŚDS w Ożarowie 

10.12.2015  przedstawienie bajki „ Dwie Dorotki” przygotowanej przez uczestników ŚDS we 

współpracy z dziecmi ze SP w Ożarowie dla dzieci z Przedszkola Publicznego w 

Ożarowie 

15.12.2015 Warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej pt. „Stroiki i ozdoby 

bożonarodzeniowe” 

21.12.2015 Wigilia integracyjna i występ uczestników ŚDS „Przy wigilijnym stole”. 

 

III. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM. 

  Środowiskowy Dom Samopomocy, w celu realizacji swoich zadań współpracował              

z rodzinami uczestników i różnymi instytucjami. 

Rodziny i opiekunowie uczestników ŚDS  

Pracownik socjalny Domu przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji rodzinnej w celu 

pozyskania i przekazywania ważnych informacji o uczestniku (kontakty osobiste                               

i telefoniczne). Organizowane są spotkania z członkami rodzin, na których przekazywane są 

bieżące informacje z życia ŚDS – plany, ustalenia organizacyjne, wyjazdy. Rodziny uczestników 

oraz opiekunowie również czynnie uczestniczą w życiu Domu, biorą udział w imprezach 

organizowanych dla naszych uczestników jak np. grill, wystawy prac, piknik integracyjny. Mogą 

również korzystać z konsultacji fizjoterapeuty oraz porad psychologa              i pracownika 

socjalnego); 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie i Wojciechowicach  

Współpraca w zakresie kierowania osób do naszego Domu, przekazywania sporządzanych 

sprawozdań oraz  wymiany informacji dot. naszych uczestników; 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Ostrowcu Św. i inne placówki opieki zdrowotnej w Ożarowie i 

Opatowie  

Okresowe oceny stanu zdrowia uczestników, wydawanie potrzebnych zaświadczeń; 

 

 

 



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

Współpraca w ustalaniu potrzeb uczestników ŚDS, ich sytuacji bytowej, pomocy w zakresie 

dofinansowania remontów w domu; 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie  

Współpraca obejmuje pomoc w uzyskaniu informacji i załatwiania wszelkich formalności 

związanych z rejestracją uczestników bezrobotnych oraz pozyskiwanie osób w celu  odbycia  

stażu. Zabezpiecza nam to ewentualne braki kadrowe w zakresie usług opiekuńczych lub prac 

porządkowych; 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie  

Udział w imprezach kulturalnych, nieodpłatne wejścia na imprezy, korzystanie z sali 

widowiskowej podczas przygotowania i prezentacji inscenizacji bajek dla dzieci; 

 

Klub Sportowy ALIT   

Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych w celu organizacji cyklicznego Pikniku 

Integracyjnego z przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych; 

 

Parafie w gminie Ożarów i Wojciechowicach  

Przygotowanie i przekazanie dla jednej z Parafii  palmy wielkanocnej; 

 

Środowiskowe Domy Samopomocy w Opatowie, Ostrowcu Św., Tarłowie, Zawichoście, 

Kleczanowie i Krzcinie  

Spotkania integracyjne mające na celu wspólną rekreację, zawieranie znajomości wymianę 

doświadczeń; 

 

Przedszkole Publiczne w Ożarowie  

Tworzenie sytuacji sprzyjających integracji dzieci z osobami niepełnosprawnymi poprzez 

organizację zabaw i warsztatów artystycznych prowadzonych przez instruktorów                               

i uczestników na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy, prezentację małych form 

teatralnych. Kształtowanie od najmłodszych lat tolerancji. Zmiana sposobu postrzegania osób 

niepełnosprawnych; 

 



Szkoła Podstawowa w Ożarowie  

Tworzenie sytuacji sprzyjających integracji dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi 

poprzez prezentację bądź współpracę w przygotowaniu małych form teatralnych; 

   

Szkoła Średnia i Technikum w Ożarowie  

Tworzenie sytuacji sprzyjających integracji młodzieży z osobami niepełnosprawnymi – 

przeprowadzenie przez uczniów cyklu warsztatów udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, pomoc w wykonywaniu scenografii do inscenizacji; 

 

Kryta Pływalnia „Neptun” w Ożarowie  

Nieodpłatne korzystanie z zajęć na basenie. 

 

Lokalne media (Gazeta Ożarowska, TV Kablowa Ożarów) 

Współpraca w zakresie bieżącego informowania społeczeństwa o realizowanych zadaniach. 

IV. ZASOBY DOMU 

 Koszt utrzymania Domu. Realizacja wydatków budżetowych. 

 Bieżąca działalność w 2015 r. finansowana była w całości z budżetu Wojewody 

Świętokrzyskiego w formie dotacji, stanowiącej iloczyn ilości wykorzystanych miejsc                     

w miesiącu, kwoty przyznanej na miesięczne utrzymanie 1 uczestnika  oraz ilości miesięcy       

w roku. Dotację w kwocie 443 650, 01 zł wydatkowano w następujący sposób: 

 

Wyszczególnienie Wykonanie w  zł 

Wydatki bieżące i inne świadczenia : I+II+III+IV         
z tego: 

443 650, 01 

I. Wydatki związane z zatrudnieniem – ogółem:       
       /§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170/ 

315 073,89  

II. Wydatki na zakup towarów i usług – ogółem : 
     /§§ 4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360/ 

109 530,90 



III. Wydatki pozostałe i inne świadczenia 
     /§§ 4410, 4430, 4440, 4520, 4700/ 

14 050,21 

IV. Wydatki – zakupy inwestycyjne 
       /§ 6060/ 

4 995,01 

  

 Wydatki wynikające z realizacji zadań w poszczególnych paragrafach zrealizowano                           

w zgodności z planem finansowym.  

 W 2015 roku przekazano do budżetu państwa kwotę 3 364,35 tytułem odpłatności za 

usługi i pobyt w ŚDS. 

 Pracownicy Domu 

 Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 01.01.2015 

(w etatach) 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 31.12.2015 

(w etatach) 

Kierownik 1 etat 1 etat 

Pracownik Socjalny 1 etat 1 etat 

Terapeuta pedagog 1 etat 1 etat 

Instruktor ds. Kult.-
Oświatowych 

1 etat 1 etat 

Fizjoterapeuta 1 etat 1 etat 

Główna Księgowa 3/8 etatu 3/8 etatu 

Kierowca Sam. 
Osobowego 

1 etat 1 etat 

   



 Pracownicy zatrudnieni na czas określony 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych 

 
 
 
 
 
 

 Szkolenia personelu 
 
o zewnętrzne 

- Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok – 1 osoba. 

- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 5 osób. 

 

o wewnętrzne 

+   Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej 

–  Współpraca z rodziną uczestników ŚDS – omówienie aspektów pomocy                                      

i wspierania rodzin oraz opiekunów naszych domowników. 

+  Ttrening umiejętności społecznych –sposoby przeprowadzenia ciekawych zajęć 

Jak wyrażać złość?; Reakcja na odmawianie; Podtrzymywanie rozmowy itp. 

(filmy instruktażowe - http://edu.dalejrazem.pl) 

Dyskusja, omówienie scen, propozycje przeprowadzenia zajęć z uczestnikami ŚDS 

+  Diagnoza uczestnika śds, tworzenie i realizacja indywidualnego planu wsparcia – 

Omówienie znaczenia wstępnej diagnozy potrzeb i oczekiwań uczestnika ŚDS oraz 

dostosowanie odpowiednich metod wsparcia. Ewaluacja plau. 

Stanowisko  Stan  
zatrudnienia na  
dn. 01.01.2015 

(w etatach) 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 31.12.2015 

(w etatach) 

Sprzątaczka - 1 etat 

Opiekun  1 etat 1 etat 

Stanowisko  Zatrudnienie od: Zatrudnienie do: 

Psycholog 
 / 2godz w tyg./ 

01.02.2015 31.12.2016 



+  Schizofrenia – stereotypy w postrzeganiu osób chorych na schizofrenię. 

Mój własny obraz – „Psychol” – film przedstawiający odczucia bohatera filmu 

chorującego na schizofrenię paranoidalną. 

Świat widziany oczami osób chorych na schizofrenię – „Przystanek Tworki” - 

Reportaż z Zakładu Psychiatrycznego w Tworkach. 

Dyskusja. 

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ, WNIOSKI, PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE 

FUNKCJONOWANIA DOMU.  

 Każdy kolejny rok pracy Środowiskowego Domu Samopomocy to realizacja 

ustawowych obowiązków oraz działania zmierzające do podnoszenia standardu usług 

prowadzonej w placówce rehabilitacji, mającej na celu poprawę w szeroko pojętym 

funkcjonowaniu – codziennym, psychicznym, ruchowym i społecznym, podopiecznych ŚDS. 

 Przeprowadzono prace mające na celu podniesienie jakości pracy personelu i pobytu 

uczestników. Doposażono pracownię kulinarną w gastronomiczną kuchnię gazową oraz salę 

rehabilitacyjną w sprzęt do ćwiczeń. Zakupiono również szafę do przechowywania 

dokumentów w pomieszczeniu administracyjnym.  

 W dniach 3 i 7 grudnia 2015 roku inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej 

przeprowadzili kontrolę problemową w zakresie: oceny funkcjonowania środowiskowego 

domu samopomocy w zakresie zatrudnienia, analizy prawidłowości przebiegu procesu 

przyjmowania uczestników do Domu, oceny postępowania wspierająco –rehabilitacyjnego 

oraz analizy wykorzystania miejsc. Protokół z kontroli dostępny na stronie internetowej - 

bip.kielce.uw.gov.pl/download/2/12360/file.file 

 Realizacja założonych zadań dobrze wpłynęła na naszych uczestników. Dzięki udziałowi 

w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nowe umiejętności, które przyczyniły się 

do poprawy jakości życia i zaradności osobistej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych 

ludzi, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych niezmiernie ważna. Na co 

dzień nie mają bowiem takich okazji. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawiło, że stali się 

bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie z własną chorobą        i problemami życia 

codziennego, czują się potrzebni, akceptowani i doceniani.  

   

Jednym z najważniejszych elementów rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, jest 

ich udział w szeroko pojętym funkcjonowaniu społecznym. Doświadczenia w pracy z naszymi 



domownikami udowodniły, że tego typu przedsięwzięcia (wyjazdy terapeutyczne                          

i rehabilitacyjne, spotkania artystyczne, integracyjne, wycieczki) mają bardzo znaczący                   

i pozytywny wpływ na uczestników. Takie formy integracji powodują poprawę w ich 

codziennym funkcjonowaniu zarówno psychicznym, ruchowym jak i społecznym. W związku z 

powyższym również w roku 2016 planujemy ich organizację na miarę możliwości finansowych 

ośrodka.  

 

 W planach na 2016 rok założyliśmy : 

1. dalsze doposażenie sali rehabilitacyjnej w specjalistyczny sprzęt, 

2. doposażenie pracowni poligraficznej w urządzenia drukujące i zdobnicze, 

3. doposażenie pracowni stolarsko technicznej w narzędzia i urządzenia stolarskie.   

 

Wskazane jest również podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych 

oraz ich specjalistyczne szkolenie w zakresie nowych form terapii.   


