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 Sprawozdanie z działalności za 2016 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) - 37 

    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 2016). 

 

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 2016 roku w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 

uczestniczyło 41 osób (przyjętych 6 osób, odeszło 4). 

 

 Z  4 uczestników, którzy opuścili dom:  

 1 osoba pogorszenie stanu zdrowia (umieszczenie w ZOL),  

 1 osoba pogorszenie stanu zdrowia (umieszczenie w DPS), 

 1 osoba uczestniczyła w zajęciach w przerwie wakacyjnej (SOSW w Dębnie), 

 1 osoba samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe . 

 

 

Charakterystyka uczestników według typu schorzenia, wieku i płci na dzień 31.12.2016 (37 

uczestników) 

 

 

 

Ponadto 7 osób poza wyżej wymienionymi dysfunkcjami charakteryzowało ograniczenie 

funkcji motorycznych.  

 

 

 

 

 

 

Typ schorzenia 
Płeć 

 
Wiek 

Uczestnicy przewlekle 
psychicznie chorzy 

Uczestnicy upośledzeni 
umysłowo 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Poniżej 20 lat - - - - 

21-30 lat - 1 5 4 

31-40lat 1 1 2 3 

41-50 lat - - 2 1 

51-60 lat  - 3 2 2 

Powyżej 60 4 4 - 2 

Razem 5 9 11 12 



 

Średnio dziennie w roku 2016 w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało 31,26 

uczestników, co stanowi 91,94 % wykorzystania przyznanych miejsc. 

Miesiąc 

Liczba uczestników 

posiadających 

aktualne decyzje 

Średnia dzienna 

liczba biorących 

udział w zajęciach 

ŚDS 

Uwagi 

Styczeń 35 29,32  

Luty 35 32,38  

Marzec 35 30,82  

Kwiecień 36 32,00  

Maj 36 32,10  

Czerwiec 35 30,64 
1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 10.06. do nadal 

2. Hospitalizacja 1 uczestnika od 27.06. do nadal 

3. Hospitalizacja 1 uczestnika od 28.06. do nadal 

Lipiec 36 28,48 

1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 10.06. do nadal 

2. Hospitalizacja 1 uczestnika od 27.06. do nadal 

3. Hospitalizacja 1 uczestnika od 28.06. do 

nadal 

Sierpień 37 31,27 

1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 10.06. do 

02.08.2016 

2. Hospitalizacja 1 uczestnika od 27.06. do 

04.08.2016 

3. Hospitalizacja 1 uczestnika od 28.06. do 

03.08.2016 

Wrzesień 37 29,95 

1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 09.09.16 do 

29.09.2016 

2. Hospitalizacja 1 uczestnika od 12.09 do nadal 

3. Wycieczka (6 osób) 13 – 14.09.2016 

 

Październik 38 32,81 

1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 12.09 do 

13.10.2016 

 

Listopad 38 32,35  

Grudzień 37 33,05  

 

 
 

III. UDZIAŁ UCZESTNIKÓW W ZAJĘCIACH 

Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych ŚDS kształtowały umiejętności 

komunikowania się z ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego 

czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, 

towarzyskich, uczyły się radzenia sobie z problemami życia codziennego, przygotowywania 

posiłków, dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dokonywania zakupów, dbania                         

o czystość i porządek, gospodarowania pieniędzmi, korzystania z urządzeń gospodarstwa 

domowego, rozwijały swoje zainteresowania, odkrywały talenty artystyczne. Zajęcia                     



i treningi odbywają się codziennie. Poszczególne treningi prowadzone są w ustalonych 

grupach 6-7 osobowych (podział wynika z rodzaju stopnia niepełnosprawności i możliwości 

uczestników).Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony jest od zainteresowań                   

i zdolności uczestników i w zależności od ich rodzaju waha się od 8 do 12 osób. 

 

 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 2016, podopieczni ŚDS brali aktywny udział w licznych spotkaniach                   

i imprezach organizowanych zarówno w placówce oraz przez zaprzyjaźnione ośrodki:  

 

11 – 14.01.2016 Turniej Dla uczestników ŚDS w Ożarowie Gry planszowe i sprawnościowe 

(Chińczyk, Warcaby, Piłkarzyki). 

22.01.2016  Zabawa karnawałowa w Gospodarstwie Agroturystycznym „Sielska Dolina”                 

w Nowem  z udziałem zaproszonych gości.   

26.01.2016 Warsztaty ceramiczne w Fabryce Porcelany AS Ćmielow „Przyjemność 

tworzenia” . 

28.01.2016 Bal Karnawałowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierskie 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą                 

w Kleczanowie. 

12.02.2016 WALENTYKI wyjazd do kina Etiuda w Ostrowcu Św. na film „Planeta Singli”. 

24.02.2016 Cykliczne spotkania z młodzieżą z Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej – Curie PIERWSZA POMOC „Omdlenia, zasłabnięcia”. 

08.03.2016r Wyjście do  Restauracji „LUMEN” z okazji  „Dnia Kobiet” i „Dnia Mężczyzn”  

10.03.2016 Rekolekcje dla uczestników ŚDS w Ożarowie   pt. „Chrzest - powrotem do źródła 

łaski Bożej”.     

11.03.2016 Warsztaty artystyczne „WIELKANOC W TRADYCJI POLSKIEJ”                                     

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy z Ostrowca Św. (kwiaty z bibuły i krepiny, 

które wykorzystano do wykonania palmy Wielkanocnej). 

17.03.2016 Warsztaty plastyczne pt. „Wielkanoc w kwiatach”.                                 

zorganizowane przez ŚDS w Ożarowie dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego w Dębnie.                                             

23.03.2016 Cykliczne spotkania z młodzieżą z Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej – Curie PIERWSZA POMOC . 

24.03.2016 Spotkanie przy Wielkanocnym śniadaniu /uczestnicy, pracownicy ŚDS oraz 

zaproszeni goście/.            



01.05 2016 Wystawa prac uczestników ŚDS w Ożarowie podczas Święta Kwitnącej Wiśni             

w Nowem. 

11.05.2016  Udział w IV Mistrzostwach Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym w Krzcinie. 

25.05.2016 Przedstawienie Mówimy „NIE” Narkotykom Dopalaczom i Papierosom” 

przygotowane we współpracy z młodzieżą  ZS im Marii Skłodowskiej Curii. 

02.06.2016 Udział w konkursie plastycznym „Eko-Twórczość - Drugie Życie Odpadów”                 

w Kleczanowie. 

 10.06.2016 Organizacja i udział w III Pikniku Integracyjnym z Przeglądem Twórczości 

Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  „Razem” Ożarów 2016. 

13 - 15.06.2016 Wycieczka Uczestników ŚDS w Ożarowie do Krynicy Zdrój.  

15.06.2016  Udział w Konkursie Piosenki Religijnej w Opatowie. 

22 – 23.06.2016 Udział w I Festiwalu Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych                                        

w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.  

23.06.2016 Turniej Sportów Niezwykłych  w Krzcinach – udział w konkurencjach sportowych. 

„Kieleckie jest cudne„ – wakacyjne zwiedzanie ciekawych miejsc w województwie 

świętokrzyskim. 

28.06.2016 – Opatów (Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, starówki, Kolegiaty św. 

Marcina oraz źródełka Wincentego Kadłubka). 

15.07.2016r.  Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach . 

01.08.2016r. Krzyżtopór – śniadanie na trawie  (Zwiedzanie ruin zamku). 

16.08.2016r. Zwiedzanie Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej . 

30.08.2016  Radio Kielce (zwiedzanie obiektu Radia i ekspozycji starych odbiorników 

radiowych). 

Dni Ożarowa – prezentacje prac ŚDS w Ożarowie. 

Prezentacja prac uczestników ŚDS w Ożarowie na Pikniku rodzinnym „Bezpiecznie”. 

06.09.2016  Ognisko Integracyjne dla uczestników ŚDS w Ożarowie - Ośrodek Hipoterapii              

i Rekreacji Konnej „Lolek i Bolek” w Śródborzu. 

14.09.2016 Szczawnica – udział w wycieczce zorganizowanej w ramach projektu przez 

Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym                    

z siedzibą w Kleczanowie. 

21.09.2016 Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „Mój Talent” w dwóch kategoriach: 

- konkurs plastyczny / płaskorzeźba kamień/  

- konkurs piosenki.   

23.09.2016  IX Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Krzemionki / org. ŚDS Ostrowiec/. 

06.10.2016 Ognisko Integracyjne - Święto Pieczonego Ziemniaka w Kleczanowie. 

27. 10 2016  Spotkanie z dzielnicowym. 



04.11.2016 „Tradycje Wiślane Zawichostu i okolic” Zawichost kiedyś i dziś – Muzeum 

Regionalne w Zawichoście / zwiedzanie ekspozycji/. 

9.11.2016 Udział w II Gali Piosenki Środowiskowych Domów Samopomocy Woj. 

Świętokrzyskiego pt. „Pieśń Patriotyczna”. 

25.11.2016 Zabawa Andrzejkowa w ŚDS w Ożarowie z udziałem gości z ŚDS Kleczanów. 

28.11.2016 Wyjazd do kina na film pt.„Za niebieskimi drzwiami”. 

07.12.2016 Przedstawienie „Smerfy”/przygotowane we współpracy z dziećmi z klasy III a 

Szkoły Podstawowej i uczestników ŚDS/.  

14.12.2016 Msza św. W intencji osób chorych i niepełno[prawnych z udziałem uczestników 

ŚDS. 

15.12.2016 Rekolekcje w ŚDS (poświęcenie samochodu) 

16.12. 2016 „Historia zaklęta” wernisaż M-GOK /przygotowany przez ŚDS w Ożarowie             

,M-GOK / 

20.12.2016     Warsztaty plastyczne dla kl. I SP w Ożarowie „Boże Narodzenie”  

21.12.2016 Wigilia integracyjna - montaż słowno- muzyczny pt „Bóg się rodzi” przy kolędach 

w wykonaniu scholii działającej przy parafii Św. Stanisława w Ożarowie. 

  
 

IV. 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 oraz Sali 

wystawowej; 

 

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, Technikum i Gimnazjum 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. 

 

Ośrodek hipoterapii i rekreacji konnej  

Korzystanie z zajęć hipoterapii. 

 

Lokalne media (Gazeta Ożarowska, TV Kablowa Ożarów) 

Współpraca w zakresie bieżącego informowania społeczeństwa o realizowanych zadaniach. 

 

V. ZASOBY DOMU 

 

 Koszt utrzymania Domu. Realizacja wydatków budżetowych. 

 Bieżąca działalność w 2016 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 535 014, 98 zł   wydatkowano w następujący sposób: 

 

Wyszczególnienie    Wykonanie w  zł 

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

535 014, 98 

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

394 170, 46 
(73,67%  

wykorzystanej dotacji) 

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

122 650, 67 
(22,93%  

wykorzystanej dotacji) 

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

18 193, 85 
(3,40 %  

wykorzystanej dotacji) 

  

 



 Wydatki wynikające z realizacji zadań w poszczególnych paragrafach zrealizowano  

w zgodności z planem finansowym. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 

54, 02 zł. 

  

 

 Pracownicy Domu 

 Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pracownicy zatrudnieni na czas określony 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Stanowisko 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 01.01.2016 

(w etatach) 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 31.12.2016 

(w etatach) 

Kierownik 1 etat 1 etat 

Pracownik Socjalny 1 etat 1 etat 

Instruktor Terapii 
Zajęciowej 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 

Opiekun  1 etat 

Stanowisko  Stan  
zatrudnienia na  
dn. 01.01.2016 

(w etatach) 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 31.12.2016 

(w etatach) 

Sprzątaczka 1 etat  ½ etatu 

Opiekun  1 etat 1 etat 



 Pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych 

 
 
 
 
 

 
 

 Szkolenia personelu 
 
o zewnętrzne 

- Interaktywny Płatnik ZUS – 1 osoba. 

- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 2 osoby. 

- Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu 

terapeutycznego z elementami superwizji  - 3 osoby 

- Metody relaksacyjne w pracy terapeutycznej – 6 osób 

 

o wewnętrzne 

+ Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco Aktywizującego. Poprawna    

konstrukcja i efektywna realizacja zadań w nim zawartych. 

+ Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w relacji z uczestnikami 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Budowanie pozytywnych relacji.  

+ Stres i wypalenie zawodowe – jak skutecznie radzić sobie z kryzysem 

pomagania.  

 
 

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

FUNKCJONOWANIA DOMU.  

 ŚDS w 2016 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 pobytu uczestników i pracy personelu. 

Doposażono pracownię kulinarną w szafkę nierdzewną z komorą (zlewem), pracownię 

techniczną w wyrzynarkę włosową. Zakupiono również biurko i szafę do przechowywania 

dokumentów księgowych w pomieszczeniu administracyjnym. Gmina Ożarów oraz Zespół 

Szkół Ogólnokształcących im E. Szylki w Ożarowie przekazali nam nieodpłatnie sprzęt 

komputerowy (razem 9 zestawów i 2 laptopy). W listopadzie 2016 roku Gmina Ożarów 

przekazała dla Środowiskowego Domu Samopomocy nowy mikrobus 9-cio osobowy marki 

Vivaro zakupiony w ramach dofinansowania z programu PFRON (Wyrównywanie różnic 

między regionami – obszar D) 

Stanowisko  Zatrudnienie od: Zatrudnienie do: 

Psycholog 
 / 2godz w tyg./ 

01.01.2016 31.12.2016 



 

 Poprzez uczestnictwo w oferowanych przez placówkę formach działalności, nasi 

domownicy stali się otwarci na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, zmieniają się ich 

zachowania na bardziej efektywne społecznie, stają się bardziej samodzielni, pozbywają się 

zahamowań, chętnie uczestniczą w imprezach wyjazdowych i prezentują swoje umiejętności. 

Uczestnicy, jak i ich rodziny otrzymują pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania 

problemów zdrowotnych i problemów występujących w życiu rodzinnym – pomocą służą 

psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuta oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

Dzięki wyjazdom uczestnicy poznają nowe miejsca, zaspokajają swoją ciekawość świata                

i potrzebę poznania nowych dziedzin życia.  

 Ośmiu uczestników ŚDS wzięło udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu 

aktywizacji społeczno zawodowej zorganizowane w ramach projektu przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN.   

 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. 

Korzystając z możliwości ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na rok 2017, a przede 

wszystkim mając na uwadze właściwe funkcjonowanie placówki oraz osiągnięcie 

wymaganych standardów świadczenia profesjonalnych usług specjalistycznych w ŚDS do 

Wojewody Świętokrzyskiego zostaną złożone stosowne wnioski o pozyskanie środków na: 

 

1. wyposażenie pracowni komputerowej w meble – stanowiska komputerowe, 

aktualizacja oprogramowania komputerów,  

2. utworzenie i wyposażenie Sali relaksacji. 

 

Wskazane jest również podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych 

oraz ich specjalistyczne szkolenie w zakresie nowych form terapii.   

 

 

 

 

 

 


