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Sprawozdanie z działalności za 2013 rok 
 

Środowiskowy 
Dom Samopomocy w OŜarowie   

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE / DANE ADRESOWE 
 
1.  Placówka: 
     nazwa – Środowiskowy Dom Samopomocy w OŜarowie 
     adres : 27-530 OŜarów, 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 OŜarów 
     adres: Urząd Miejski w OŜarowie, 27-530 OŜarów, 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) - 36  
    liczba miejsc w ośrodku – 34 w tym: 
    dziennych – 34  całodobowych - 0. 
 
5. Placówka umoŜliwia spoŜywanie 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 OŜarowie 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 OŜarów i Wojciechowice zgodnie                       
z międzygminnym porozumieniem w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Wojciechowice 
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie 
Gminy OŜarów. 
 Zadaniem Domu jest podtrzymywanie w dobrej kondycji psychofizycznej    i 
rozwijanie róŜnorodnych umiejętności uczestników, niezbędnych do moŜliwie jak najbardziej 
samodzielnego Ŝycia. 
 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 Ŝyciu społecznym. 



 
II.  INFORMACJE O UCZESTNIKACH 

 W 2013 roku w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 
uczestniczyło 40 osób (przyjętych 1 osoba, odeszło 4). 
 Z  4 uczestników, którzy opuścili dom:  

• 1 osoba zmieniła miejsce zamieszkania, 
• 1 osoba usamodzielniona (samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego) 
• 1osoba zrezygnowała z uwagi na pogorszenie stanu fizycznego i wystąpienia 

przeciwwskazań do uczestnictwa,  
• 1 osoba nie została zakwalifikowana do objęcia kolejnym okresem świadczenia usług w 

Domu  /brak współpracy i nieumiejętność dostosowania się do reguł uczestnictwa w 
Domu/. 

 
Charakterystyka uczestników według typu schorzenia, wieku i płci na dzień 31.12.2013 

 

 
Ponadto 8 osób poza wyŜej wymienionymi dysfunkcjami charakteryzowało ograniczenie 
funkcji motorycznych. 
 
Średnio dziennie w roku 2013 w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy 
uczestniczyło 31, 63 uczestników. 
 

Miesiąc 

Ilość 
uczestników 

posiadających 
aktualne 
decyzje 

Średnia dzienna 
liczba osób 

biorących udział 
w zajęciach ŚDS  

Uwagi 

1 2 3 6 

Styczeń 38 29,82 

1. hospitalizacja 1 uczestnika 
- 01 - 31.01. 2013 
2. 1 uczestniczka pozostaje 
w domu                     z uwagi 
na złamanie kończyny górnej 

Uczestnicy przewlekle 
psychicznie chorzy 

Uczestnicy upośledzeni 
umysłowo 

Typ schorzenia 
Płeć 

 
Wiek Kobiety MęŜczyźni Kobiety MęŜczyźni 

PoniŜej 20 lat - - - - 

21-30 lat - - 3 7 

31-40lat 1 2 3 1 

41-50 lat 1 1 1 - 

51-60 lat  2 4 2 1 

PowyŜej 60 1 5 - 1 

Razem 5 12 9 10 



Luty 37 31,95 
1. hospitalizacja uczestnika 
do 12.02 

Marzec  37 31,90 - 

Kwiecień 38 32,14 - 

Maj 38 32,90 
1. hospitalizacja uczestnika 
od 9.05 - nadal 

Czerwiec 38 31,00 

1. hospitalizacja uczestnika 
do 14.06 
2. hospitalizacja uczestnika 
od 10.06 – nadal 

Lipiec 34 31,30 - 

Sierpień 35 31,95 - 

Wrzesień 36 32,81 - 

Październik 36 32,52 
3 osoby przebywały na 
turnusie rehabilitacyjnym w 
dn. 14 – 27.10.2013 

Listopad 36 30,25  1 hospitalizacja uczestnika 
od 19.11 - nadal 

Grudzień 36 31,05 1 hospitalizacja uczestnika 
do 16.12 

Ogółem 439 379,59  

 
 

III.  FORMY I EFEKTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
 
 Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest 
podnoszenie jakości Ŝycia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności 
z kształtowaniem swoich stosunków ze środowiskiem. Postępowanie wspierająco-
aktywizujące realizowane w 2013 roku obejmowało następujące formy prowadzonej 
działalności:  

1. Trening umiejętności samoobsługi i zaradności Ŝyciowej, w ramach którego 
uczestnicy doskonalą lub uczą się samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania, 
prania, obsługi sprzętu AGD, prasowania, składnia ubrań, rozwieszanie wypranej 
bielizny, dbania o czystość i porządek);  

2. Trening budŜetowy, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą 
się robienia zakupów, przygotowywania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania 
przydatności do uŜycia, orientacji w cenach i dokonywania obliczeń;  

3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poznają róŜnorodne formy : kino, 
teatr, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie muzeów, zabytków, zawody 
sportowe, występy i pokazy artystyczne, spotkania w ramach róŜnych kół 
zainteresowania, zajęcia muzyczne, biblioterapia;   

4. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w ramach którego 
uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów, podtrzymania 
rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, uczą się odpowiedzialności, 
współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów, są aktywizowani 
zawodowo;  

5. Zajęcia w pracowniach terapeutycznych:  
a) kulinarna  (estetyczne przygotowanie i spoŜywanie posiłków, kulturalne zachowanie 
się przy stole, poznawanie przepisów kulinarnych, nauka przygotowywania potraw, 



dobór artykułów spoŜywczych, zasady zdrowego odŜywiania się, obsługa sprzętu 
AGD);  
b) plastyczno-rękodzielnicza (wykonywanie kartek okolicznościowych, wykonywanie 
sezonowych dekoracji placówki, nauka i doskonalenie wyszywania, nauka i 
doskonalenie haftowania w zakresie haftu: płaskiego, krzyŜykowego, nauka i 
doskonalenie szydełkowania, malowanie róŜnymi 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, papiero – plastyka: origami, zdobienie metodą decoupage, 
odlewanie świec ozdobnych;  
c) stolarsko - techniczna (prace w drewnie: czyszczenie listew i kawałków drewna 
papierem ściernym, wykonywanie i malowanie ram, malowanie ławek, stołów 
ogrodowych,  
rysowanie i wycinanie w deskach róŜnorodnych konturów, wypalanie na desce wzorów, 
wycinanie elementów ze sklejki, zbijanie karmników dla ptaków, malowanie lakierem 
drewna, prace malarskie: szpachlowanie dziur, dorabianie farby, malowanie 
fragmentów ścian, malowanie futryn, inne prace: naprawa klamek, wiercenie dziur na 
obrazki, nauka posługiwania się wyrzynarką, wiertarką.);  
d) artystyczno-teatralna (przygotowywanie i prezentacja małych form teatralnych, 
wykonywanie scenografii, kukiełek, kostiumów, masek); 
e) komputerowa (nauka włączania komputera i przygotowania go do pracy, praca w 
programie: Paint, edytorze tekstów, nauka zapisywania pliku, zapisywania na dyskietce, 
drukowanie – nauka, ostroŜność w obsłudze, wyszukiwanie w Internecie informacji 
dotyczących bieŜących tematów i wydarzeń); 
f) zajęcia z ogrodnictwa (pielęgnacja roślin doniczkowych, pielęgnacja kwiatów i 
krzewów ozdobnych, sianie kwiatów) – rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych 
zainteresowań; 
g) biblioterapia uczestnicy poznali  świat przy pomocy ksiąŜek, 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) rehabilitacja (ćwiczenia specjalistyczne – zlecone przez lekarza, ćwiczenia ogólno 
usprawniające,  
ćwiczenia manualne,  
ćwiczenia relaksacyjne,  
ćwiczenia oddechowe,  

6. Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne, socjalne;  
7. Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa;  
8. Wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich  
9. Współpraca z rodzinami uczestników, innymi osobami lub podmiotami 

działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, 
gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz 
realizowanych działań na rzecz uczestników;  

10. Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych; zgodnie                              
z kalendarzem imprez. 

 
  W 2013 roku uczestnicy Domu w ramach działalności kulturalno-o światowej 
brali udział w następujących imprezach, spotkaniach integracyjnych, zawodach 
sportowych, warsztatach artystycznych i szkoleniowych oraz wystawach swojej                     
i innych twórczości: 



25.01.2013 Udział w zawodach „VI Zima na Sportowo” w Sandomierzu 
14.02.2013 Walentynkowy wieczorek poezji 
15.02.2013 „Nieulotne”- wyjazd do Kina Etiuda 
14.03.2013 „I Mistrzostwa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa  

Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym” – udział w rozgrywkach  w Krzcinie 
23.04.2013 Wycieczka do Łodzi 
24.04.2013 Wyjście na wystawę malarstwa do M-GOK OŜarów- malarstwo Jowita Kryza-

Skuza, Daniel Skuza 
25.04.2013 Występ uczestników w „Integracyjnym Przeglądzie Piosenki - Piosenka 

Religijna 2013” 
28.04.2013 IX Święto Kwitnącej Wiśni (wystawa prac wykonanych na zajęciach 

terapeutycznych w ŚDS OŜarów) 
28.05.2013 Inscenizacja przygotowana wspólnie z młodzieŜą szkolną pt.: „Bajka Jacka - 

SKO- to jest to” – przedstawienie w SOSW Dębnie. 
03.06.2013 Przedstawienie w Publicznym Przedszkolu w OŜarowie „Bajka Jacka - SKO- 

to jest to” 
11.06.2013 Przedstawienie w Szkole Podstawowej w OŜarowie „Bajka Jacka” 
12.06.2013 Spotkanie z lekarzem rodzinnym o tematyce stosowania leków zgodnie                    

z zaleceniami i ubocznymi objawami przyjmowania wielu leków (cykl spotkań 
z osobami instytucji  publicznych) 

14.06.2013 Spotkanie z dzielnicowym – pogadanka pt. „Bądź ostroŜny, nie bądź 
łatwowierny” 

21.06.2013 Wycieczka do Sandomierza 
28.06.2013 Konkurs Tańca Osób Niepełnosprawnych „Freestyle”- Sandomierz 
01.07.2013 Spotkanie z funkcjonariuszem StraŜy miejskiej  w OŜarowie – tematyka 

spotkania dotyczyła wypalania traw, porządkowania swoich domostw (cykl 
spotkań z osobami instytucji  publicznych) 

25.08.2013 DoŜynki Lasocin - wystawa prac ŚDS w OŜarowie 
27.08.2013 Piknik Rodzinny „Stop przemocy w rodzinie”- wystawa prac ŚDS w OŜarowie 
30.08.2013 VI Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa   

Świętokrzyskiego- udział w turnieju piłki noŜnej 
09.09.2013 Cykl spotkań z księdzem  pt.: „Poznaj Pismo Święte” 
18.09.2013 Impreza plenerowa (święto pieczonego ziemniaka) połączona z rocznicą 

powstania placówki gospodarzy w ŚDS Krzcin 
23.09.2013 Cykl spotkań z księdzem  pt.: „Poznaj Pismo Święte” 
26.09.2013 Organizacja imprezy integracyjnej Grill – ŚDS OŜarów, ŚDS Tarłów 
10.10.2013 Cykl spotkań z księdzem  pt.: „Rodzina a Pismo Święte” 
14.10.2013 śegiestów- turnus rehabilitacyjny (3 osoby) 
24.10.2013 Cykl spotkań - Pismo Święte 
04.11.2013 Cykl spotkań - Pismo Święte, „Droga do ludzi” ( wyświetlanie filmu) 
14.11.2013 Cykl spotkań - Pismo Święte, „Droga do ludzi” ( wyświetlanie filmu) 
20.11.2013 Cykl spotkań - Pismo Święte - przygotowania do Świąt BoŜego Narodzenia 
29.11.2013 Andrzejki w ŚDS OŜarów z gośćmi z  ŚDS Krzciny 
06.12.2013 Prezentacja bajki przygotowanej wspólnie z dziećmi z SP w OŜarowie pt. 

„Śpiąca Królewna” w SOSW w Dębnie dla 40 dzieci. 
09.12.2013 Prezentacja bajki pt. „Śpiąca Królewna”  w Przedszkolu w OŜarowie (50 

dzieci) 
10.12.2013 Warsztaty artystyczne „Święta, święta” dla dzieci przedszkolnych (45 dzieci) 
11.12.2013 Warsztaty artystyczne „Święta, święta” Dekoracje BoŜonarodzeniowe dla 2 

najstarszych  grup  przedszkolnych (40 osób) 
12.12.2013 Przedstawienie  bajki pt. „Śpiąca Królewna” w S.P. OŜarów 



20.12.2013 Wigilia integracyjna dla uczestników ŚDS oraz osób ze środowiska; 
prezentacja przygotowanego montaŜu słowno-muzycznego przybliŜającego 
tradycje związane z BoŜym Narodzeniem 

 
 Widocznymi efektami prowadzonej działalności są: 

- zmiana, poprawa społecznego zachowania i współŜycia w grupie, 
- wzrost dbałości o higienę, nabycie umiejętności samodzielnego mycia się, golenia, robienia 
zakupów, chęć udziału w przygotowywaniu potraw, 
- przestrzeganie norm i zasad w grupie, 
- chęć  słuchania muzyki, oglądania projekcji filmowych i włączanie się w dyskusje, 
- wzrost zainteresowania czytelnictwem i lekturą, 
- uczestniczenie w pracach manualnych, nawet przez bierną obserwację, 
- udział w konkursach plastycznych i zajęciach artreterapeutycznych, 
- zapamiętywanie zaplanowanych działań na następny dzień i egzekwowanie ich, 
- poprawa i utrzymanie istniejącej sprawności ruchowej, 
- wyrównanie nastroju i zmniejszenie agresji  u uczestników, a  co za tym idzie chęci do 
współpracy z terapeutami przy realizacji  indywidualnych planów wspierająco – 
aktywizujących. 
 
IV.  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM. 
  Środowiskowy Dom Samopomocy, w celu realizacji swoich zadań współpracował z 
rodzinami uczestników i róŜnymi instytucjami. 
 
L.p. Nazwa instytucji Efekty współpracy 

1. 
Ośrodek Pomocy Społecznej                       
w OŜarowie i Wojciechowicach 

Współpraca w  zakresie  kierowania osób do 
naszego Domu, przekazywania 
sporządzanych sprawozdań oraz  wymiany 
informacji dot. naszych uczestników. 

2. 

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

Okresowe oceny stanu zdrowia uczestników, 
wydawanie potrzebnych zaświadczeń, 
nieodpłatne wizyty lek. psychiatry w ŚDS. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Udział w turnusie rehabilitacyjnym                          
i szkoleniu uczestników w ramach projektu 
„Droga do sukcesu”, współpraca w ustalaniu 
potrzeb uczestników ŚDS, ich sytuacji 
bytowej 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie 

Współpraca obejmuje pomoc w uzyskaniu 
informacji i załatwiania wszelkich 
formalności związanych z rejestracją 
uczestników bezrobotnych (w 2013 roku 2 
osoby) oraz pozyskiwanie osób w celu  
odbycia  staŜu. Zabezpiecza nam to 
ewentualne braki kadrowe  w zakresie usług 
opiekuńczych lub prac porządkowych. 

4. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury                               
w OŜarowie 

Udział w imprezach kulturalnych, 
nieodpłatne wejścia na imprezy, korzystanie 
z sali widowiskowej, współpraca w 
organizacji przedstawienia z okazji 
Mikołajek dla dzieci z SP w OŜarowie 

5. 
Parafie w gminie OŜarów 
 i Wojciechowice 

W kaŜdym roku kolejno dla jednej z Parafii  
w gminach OŜarów i Wojciechowice 



przygotowujemy w ramach artystycznych 
zajęć rękodzielnictwa palmę wielkanocną 
(1,5 – 1,8 m). W tym roku odnowiliśmy 
figurki gipsowe z szopki BoŜonarodzeniowej 
Parafii w Lasocinie. Od września b.r. 
rozpoczęliśmy cykl spotkań – katechezę dla 
dorosłych i co dwa tygodnie gościmy w ŚDS 
księŜy z parafii w OŜarowie. 

5. 
Środowiskowe Domy Samopomocy                   
w Opatowie, Ostrowcu Św., Tarłowie, 
Sandomierzu i Krzcinie 

Spotkania integracyjne mające na celu 
wspólną rekreację, zawieranie znajomości 
wymianę doświadczeń. 

6. 
Przedszkole Publiczne w OŜarowie  
 

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. 

7. 
Szkoły Podstawowe w OŜarowie, 
Gliniany, Lasocin 

Tworzenie sytuacji sprzyjających integracji 
dzieci i młodzieŜy z osobami 
niepełnosprawnymi poprzez prezentację bądź 
współpracę w przygotowaniu małych form 
teatralnych.   

8. 
Kryta Pływalnia „Neptun” w 
OŜarowie 

Nieodpłatne korzystanie z zajęć na basenie. 

9. 

Organizacja pozarządowa działająca 
na rzecz osób wykluczonych 
społecznie (Fundacja „Chleb śycia” w 
Jankowicach) 

Spotkania integracyjne mające na celu 
wspólną rekreację, zawieranie znajomości 
wymianę doświadczeń. Pozyskiwanie 
materiałów do terapii zajęciowej (wełna, 
tkaniny itp.) 

10. 
Rodziny i opiekunowie uczestników 
ŚDS 

Pracownik socjalny Domu przeprowadza 
wstępną diagnozę sytuacji rodzinnej w celu 
pozyskania i przekazywania waŜnych 
informacji o uczestniku (kontakty osobiste              
i telefoniczne). Organizowane są spotkania           
z członkami rodzin, na których 
przekazywane są bieŜące informacje z Ŝycia 
ŚDS – plany, ustalenia organizacyjne, 
wyjazdy. Rodziny uczestników oraz 
opiekunowie równieŜ czynnie uczestniczą           
w Ŝyciu Domu, biorą udział w imprezach 
organizowanych dla naszych uczestników jak 
np. grill, Spotkanie Wigilijne. Mogą równieŜ 
korzystać z konsultacji lekarza psychiatry, 
fizjoterapeuty oraz porad psychologa i 
pracownika socjalnego 

 
 
 

 
 



V. ZASOBY DOMU 
• Pracownicy Domu 

− Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−  

−  

− Pracownicy zatrudnieni na czas określony 

 

 

 

 
 

-  

- Pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych 

 
 
 
 

 
 

• Szkolenia personelu 
o zewnętrzne 

- Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok – 1 osoba. 
- Szkolenie praktyczno-teoretyczne. System finansowo-księgowy – 1 osoba. 
- Kształtowanie umiejętności Ŝyciowych, społecznych i motywacyjnych osób 

niepełnosprawnych - treningi nawyków celowej aktywności – 2 osoby. 
- Trening umiejętności społecznych pracowników Środowiskowych Domów 

Samopomocy – 2 osoby 
-  
o wewnętrzne 

Stanowisko  Stan  
zatrudnienia na  
dn. 31.12.2013 

(w etatach) 

Kierownik 1 etat 

Pracownik Socjalny 1 etat 

Terapeuta 1 etat 

Instruktor ds. Kult.-
Oświatowych 

1 etat 

Fizjoterapeuta 1 etat 

Kierowca Sam. 
Osobowego 

1 etat 

Główna Księgowa 3/8 etatu 

Stanowisko  Stan  
zatrudnienia na  
dn. 31.12.2013 

(w etatach) 

Sprzątaczka  1 etat 

Stanowisko  Zatrudnienie od: Zatrudnienie do: 

Psycholog 01.01.2013 31.12.2013 



- Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów, jak konstruktywnie wykorzystać 
konflikty. 

- Problematyka wykluczenia społecznego. 
- Rodzina partnerem w leczeniu. Analiza przypadku oraz odpowiedni dobór terapii. 

 
•••• Koszt utrzymania Domu. Realizacja wydatków budŜetowych. 

 BieŜąca działalność w 2013 r. finansowana była w całości z budŜetu Wojewody 
Świętokrzyskiego w formie dotacji, stanowiącej iloczyn ilości wykorzystanych miejsc                      
w miesiącu, kwoty przyznanej na miesięczne utrzymanie   1 uczestnika (w wysokości 900,00 
zł – do 28 luty i 950, 00 zł  od 1 marca) oraz ilości miesięcy w roku. Dotację w kwocie                 
414 647, 00 zł.  (w tym 17 500, 00 zł dotacji celowej  przyznanej decyzją Wojewody 
Świętokrzyskiego na zakup szafek ubraniowych dla uczestników) wydatkowano                           
w następujący sposób: 
 
 

Wyszczególnienie Wykonanie w  zł 

Wydatki bieŜące i inne świadczenia : I+II+III         
z tego: 414 647, 00 

I.  Wydatki związane z zatrudnieniem – ogółem:       
       /§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170/ 277 910,94  

II. Wydatki na zakup towarów i usług – ogółem : 
     /§§ 4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370/ 121 170,32 

III. Wydatki pozostałe i inne świadczenia 
     /§§ 4410, 4430, 4440, 4520, 4700/ 15 565,74 

  
 Wydatki wynikające z realizacji zadań  w poszczególnych paragrafach zrealizowano w 
zgodności z planem finansowym.  
 

VI.  OCENA REALIZACJI ZADAŃ, WNIOSKI, PLANOWANE ZMIANY                 
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA DOMU.  
 

 ŚDS w 2013 roku realizował swoje zadania zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia 
psychicznego, Ustawie o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym zadania  zostały 
zrealizowane zgodnie z planem i określonymi celami. 
 Przeprowadzono prace mające na celu podniesienie standardu funkcjonowania 
naszego Domu oraz podniesienie jakości pracy personelu i pobytu uczestników. WyposaŜono 
szatnię w szafki ubraniowe dla uczestników, lustra.  
 Poprzez uczestnictwo w oferowanych przez placówkę formach działalności, nasi 
domownicy czują się potrzebni, akceptowani i doceniani. W pracowniach terapeutycznych 
kaŜdy z nich znajduje miejsce do rozwijania swoich zainteresowań. Osiągają dobre wyniki             



w działalności artystycznej oraz sportowej. Sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca                  
w konkursie tańca oraz rozgrywkach tenisa stołowego. Mają szanse pokazania swoich 
zdolności, twórczego potencjału; wyjścia do ludzi,  a nie skazania się na bierną egzystencję. 
Pobyt w placówce wpływa na poprawę umiejętności i sprawności uczestników. Dzięki 
prowadzonym terapiom lepiej radzą sobie z własną chorobą i problemami Ŝycia codziennego.  
Wizyty, imprezy i spotkania integracyjne organizowane zarówno w siedzibie jednostki jak i 
na wyjeździe, w których  uczestniczyli nasi uczestnicy  spowodował wzrost zainteresowania 
środowiska lokalnego naszą  działalnością. 
  

 W bieŜącym roku planuje się  remont pomieszczeń (malowanie) na I piętrze budynku, 
naprawę dachu oraz doposaŜenie pracowni terapeutycznych. 
 


