Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2008 rok

Środowiskowy
Dom Samopomocy w Ożarowie  

	
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/ 60/ 2007 z dnia 04 lipca 2007 roku. Przeznaczony jest dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, tj: osób chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie, mających przy tym trudności w funkcjonowaniu                     w życiu codziennym. 
	Jego misja polega na zapewnieniu uczestnikom takiej pomocy i opieki, aby mogli jak najdłużej funkcjonować we własnym środowisku społecznym. 
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną.
	Szczegółowe cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy                        w Ożarowie zawarte zostały w Regulaminie Organizacyjnym placówki oraz Programie Rehabilitacyjno-Aktywizującym. Zadania te, realizowane są poprzez różnego rodzaju formy terapii i rehabilitacji uczestników. Postępowanie wspierające obejmuje: terapię zajęciową, rehabilitację usprawniającą, zajęcia artystyczno- teatralne, treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych, spędzania czasu wolnego oraz trening samodzielności, tj. umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej.  

Placówka funkcjonuje od 1 grudnia 2007 r. Z uwagi na trwające wtedy prace adaptacyjne lokalu przy ul. L. Mazurkiewicza 25, rozpoczęła działalność                          w pomieszczeniach użyczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
	Budynek przeznaczony na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy został przekazany do eksploatacji w dniu 15 kwietnia 2008 roku. 
	Kolejny etap modernizacji (wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i zagospodarowanie terenu wokół budynku) trwał zgodnie z protokołem odbioru robót do 07.08.2008. 
Oficjalnego otwarcia placówki dokonano 10 września 2008 roku. 

Informacje o uczestnikach	 
	Przyjęcie do ŚDS odbywało się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, w oparciu               o właściwą dokumentację:
	wywiad środowiskowy,

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
	zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. 

	W 2008 roku w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy uczestniczyło 37 osób, w tym: 
	2 osoby zrezygnowały z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia, 
	2 osoby (pełnoletni uczniowie SOSW w Dębnie) uczestniczyły w przerwie wakacyjnej, 
	3 osoby po próbnym okresie diagnostyczno - adaptacyjnym nie zostały zakwalifikowane do objęcia programem aktywizująco-rehabilitacyjnym /brak współpracy i nieumiejętność dostosowania się do reguł uczestnictwa w Domu/. 


	Z usług świadczonych przez placówkę korzystały osoby w wieku:
	20 – 30 lat – 10 osób

31 – 40 lat – 5 osób
41 – 50 lat – 7 osób
51 – 60 lat – 6 osób 
	powyżej 60 lat – 9 osób.

	Liczba uczestników w grudniu 2008 – 30 osób w tym:
	12 osób z niepełnosprawnością intelektualną 
	17 osób z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania /przewlekłe choroby psychiczne, schizofrenie oraz psychozy organiczne/
	1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną /upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i choroba psychiczna/.   

	Status materialny uczestników kształtuje się na niskim poziomie, w większości jedynym źródłem ich dochodu jest pobierane świadczenie rentowe, w pięciu przypadkach jest to zasiłek stały wypłacany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Pracownicy Domu
	Działalność Domu w 2008 roku była planowana w oparciu o pracę Zespołu Wspierająco-Aktywizującego, w skład którego wchodzą:
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy - zatrudniony od 01.12.2007r. - 1 etat 
psycholog – umowa zlecenie od 1.01.2008, 
pracownik socjalny - zatrudnienie od 17.12.2007r. w charakterze opiekuna, od 01.10.2008 r. pracownicy powierzono wykonywanie pracy na w/w stanowisku  -1 etat.  
instruktor ds. kulturalno-oświatowych - zatrudniony od 01.01.2008r. -1 etat, 
instruktor terapii zajęciowej - zatrudniony od 01.05.2008r. -1 etat, 
fizjoterapeuta zatrudniony od 06.11.2008r. -1 etat.

	Do zadań Zespołu należało w szczególności: 
	opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego i ich realizacja, 
prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowania wspierająco aktywizującego, 

okresowa ocena efektów realizacji zaplanowanych celów pracy z uczestnikami zajęć,
ustalanie celów do realizacji, związanych z kolejnymi, możliwymi do osiągnięcia, umiejętnościami uczestników, 
prezentacja opracowanych, specjalistycznych tematów związanych                              z pomaganiem,
opracowywanie planów pracy Zespołu uwzględniających:
wszechstronną diagnozę rozwoju psychoruchowego oraz zaburzeń zachowania,
wieloprofilowe usprawnianie rozwoju psychoruchowego oraz kompensacja zaburzonych czynności tak, aby uczestnik mógł jak najpełniej i jak najbardziej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi.

	Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy to:
	Główny księgowy - zatrudniony od 10.12.2007r. – 0,25 etatu. Do jego zadań należało m.in.:
prowadzenie spraw wchodzących w zakres finansowania działalności Domu,

	opracowywanie projektów planów finansowych Domu,
przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 
analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji Domu i przedstawianie stosownych wniosków, 
	Kierowca samochodu osobowego - zatrudniony od 22.12.2008r. - 1 etat


Postępowanie wspierająco - aktywizujące.

	Podstawową metodą pracy z uczestnikami Domu w 2008 roku było wzmacnianie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć. 
	Indywidualny plan postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika Domu obejmował:
1.	Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej :
·	dotyczył takich czynności z zakresu samoobsługi jak np. samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych,
	dotyczył poprawy funkcjonowania w codziennym życiu i zaradności życiowej poprzez takie czynności jak: przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny (np. kąpiel, mycie głowy, czystość ubrania), dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek, gospodarowanie pieniędzmi, nauka korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. 


	Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych polegał na realizacji takich  zadań jak::

·	kształtowanie poprawnych relacji z uczestnikami zajęć, a także z osobami                     w środowisku, 
·	opanowanie  form grzecznościowych,
·	kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
·	kształcenie zachowań prospołecznych poprzez naukę pomagania innym, dzielenia sie z innymi, uwrażliwienie na potrzeby innych,
·	Nauka korzystania ze środków użyteczności publicznej tj. nauka dokonywania zakupów, posługiwania sie telefonem, załatwiania spraw urzędowych (na poczcie, w banku), korzystania z usług służby zdrowia.

2.	Trening umiejętności spędzania wolnego czasu:
·	rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek, a także wybranymi audycjami radiowymi , telewizyjnymi , filmami i korzystaniem z Internetu,
·	rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich,

	Osoby regularnie uczestniczące w zajęciach terapeutycznych ŚDS poprawiły swoje umiejętności komunikowania się z ludźmi, nauczyły się lepiej radzić sobie                z problemami życia codziennego i organizowania czasu wolnego. Zajęcia te prowadzone były w następujących pracowniach terapeutycznych. 
- kulinarnej 
- plastycznej 
- rękodzieła
- stolarskiej 
- komputerowej

 Pracownia kulinarna
            W trakcie zajęć w pracowni kulinarnej realizowane były następujące cele: doskonalenie umiejętności radzenia sobie w gospodarstwie domowym, kupowanie potrzebnych produktów do planowanych jadłospisów, nauka korzystania ze sprzętu AGD, dążenie do samodzielności, umiejętność współpracy w grupie, nauka systematyczności, wyrabianie nawyku dbania o czystość i posiadany sprzęt, pomoc osobom słabszym, pielęgnowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
 Prowadzone były zajęcia, w których każdy uczestnik mógł indywidualnie przygotować samodzielny posiłek (kanapki, ciasto, deser, sałatka). Przygotowywano poczęstunki dla zapraszanych gości, na imprezy okolicznościowe np. zabawa andrzejkowa, ognisko integracyjne itp. W zajęciach pracowni kulinarnej uczestniczą wszyscy domownicy, w grupach 6-cio osobowych. 

 Pracownia plastyczna
          W 2008 r. w ramach funkcjonowania pracowni plastycznej realizowane były następujące cele: rozwój wyobraźni i pomysłowości, zwracanie uwagi na staranne             i estetyczne wykonywanie prac, doskonalenie zdolności manualnych, nauka podejmowania samodzielnych decyzji, doprowadzanie rozpoczętych zadań do końca. Cele te realizowane były poprzez wykonywanie prac różnymi technikami (rysowanie kredkami, pastelami, farbami, wyklejanie bibułą, prace z wykorzystaniem naturalnych elementów- liście, kwiaty, żołędzie, szyszki, nasiona itp., prace techniką Decoupage). Rozpoczęta została nauka wyplatania sznurkiem drobnych elementów                                 i komponowanie ich w większą całość. Tematyka prac dostosowana była do każdej pory roku i okoliczności (Walentynki, Wielkanoc) przygotowywana była dekoracja ośrodka z wykorzystaniem własnych pomysłów uczestników. Wykonano okolicznościowe kartki, stroiki świąteczne, oraz upominki – (Walentynki, Wielkanoc, Dzień Kobiet). Wszelkie prace i działanie podjęte w ramach pracowni plastycznej ukierunkowane były na rozwijanie wyobraźni, uwrażliwianie na dobór kolorów, estetyczne wykonywanie prac. Szczególny nacisk w trakcie zajęć w był kładziony na porządkowanie miejsca po zakończonej pracy. W zajęciach pracowni plastycznej uczestniczyli wszyscy domownicy, w grupach 6-cio osobowych.

  Pracownia rękodzieła
	W pracowni rękodzieła realizowane były następujące cele: pobudzanie wyobraźni przy tworzeniu prac, nauka wytrwałości, staranności i precyzji, estetyka wykonywanych prac, doskonalenie poznanych technik wyszywania, motywacja podopiecznych do systematycznej pracy, Prowadzona była nauka i doskonalenie technik wyszywania i haftowania. Wykonywane były prace płaskie i przestrzenne                z wykorzystaniem skóry i materiałów naturalnych np. ziaren, kamyków, roślin leśnych i polnych. Wykonywano prace z wykorzystaniem skóry, silikonu, farb witrażowych. Przy współpracy z innymi pracowniami wykonywano ozdoby świąteczne, dekorowano pomieszczenia. Trenowane były takie czynności jak: szycie na maszynie, przyszywanie guzików, reperacja odzieży, skracanie i przerabianie odzieży. Wykonywanie i powtarzanie tych czynności zaowocowało samodzielnymi pracami i przeróbkami wykonywanymi przez uczestników. Z oferty pracowni rękodzieła skorzystało 12 uczestników. Zajęcia odbywają się w grupach 4- osobowych.
         
Pracownia stolarska
	W ramach współpracy z pracownią rękodzieła wykonywane były drewniane ramki. Wprowadzano nowe techniki, bardziej skomplikowane i pracochłonne: jak mozaika z wykorzystaniem ceramiki, kamieni, drewna. W ramach funkcjonowania stolarni uczestnicy brali czynny udział przy wykonywaniu drobnych prac naprawczych sprzętu znajdującego się w Środowiskowym Domu Samopomocy. Nabyte w trakcie zajęć umiejętności pozwolą na wykonanie i pomoc przy remontach w domach, przekładając się na lepsze relacje w rodzinie i miejscu zamieszkania. 
Różnorodność działań pozwoliła udoskonalić warsztat techniczny i twórczy, usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, rozwijać umiejętność pracy w grupie i utrwalać zasady bezpieczeństwa pracy.

Pracownia komputerowa
	W 2008 roku w pracowni komputerowej realizowane były następujące cele: doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauka współdziałania w grupie, nauka zdrowej rywalizacji, motywowanie do aktywności poznawczo-ruchowej, ćwiczenia manualne rąk, korygowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy komputerze, doskonalenie pamięci i zdolności koncentracji, orientacji w przestrzeni i koncentracji.              W czasie funkcjonowania pracowni komputerowej obserwuje się coraz większe zainteresowanie ze strony uczestników. Pracownia dysponuje 2 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Część uczestników w sposób swobodny korzysta z komputera i Internetu, dzięki czemu zyskała nowe zainteresowania. Możliwość pozyskiwania informacji z sieci wpłynęło na urozmaicenie form spędzania wolnego czasu. 
Bardzo ważnym elementem aktywizacji jest dbałość o utrzymanie sprawności psychicznej i fizycznej uczestników ŚDS. Istotną rolę w tym zakresie na pewno odgrywają zajęcia rehabilitacyjne. Zajęcia ruchowe w 2008 roku ograniczały się do gimnastyki ogólnej, aerobiku przy muzyce, ćwiczeń na prostych przyrządach sportowych. Prowadzone były w grupach (6-osobowych) w sali rehabilitacyjno sportowej. W grudniu 2008 roku usługi te rozszerzono o specjalistyczne zabiegi fizjoterapeutyczne pozwalające na indywidualne ćwiczenia zgodnie z zaleceniem lekarza (UGUL, Sollux, ćwiczenia manualne, masaż klasyczny).

Jedną z form oddziaływań na naszych podopiecznych jest również muzykoterapia. Cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem. W tej formie zajęć terapeutycznych brali udział wszyscy domownicy (w grupach 6-cio osobowych, oraz indywidualnie). Muzykoterapia prowadzona była w dwóch formach: czynnej polegającej na śpiewaniu piosenek, graniu na prostych instrumentach muzycznych, oraz biernej, podczas której uczestnicy słuchali muzyki z płyt i kaset. Najczęściej uczestnicy zajęć wspólnie z instruktorem uczyli się śpiewać popularne piosenki,                  a także kolędy.

W Domu prowadzone są również zajęcia teatralno-artystyczne, na których uczestnicy przygotowali 2 przedstawienia: „Krótka scenka małżeńska” oraz Jasełka. Uczyli się deklamacji wierszy i prezentacji ich w szerszym gronie z okazji licznych uroczystości i występów. Pomaga to z pewnością w przełamywaniu barier                        w kontaktach interpersonalnych a także w pokonywaniu braku wiary we własne możliwości.

		W 2008 roku uczestnicy Domu w ramach działalności kulturalno-oświatowej brali udział w następujących imprezach, spotkaniach integracyjnych i wystawach:
06.02.08 - „Najpiękniejsza moja Walentynka”- Konkurs na najlepszą kartkę.
14.02.08 – „Miłość nie jedno ma imię” Wieczorek poezji miłosnej.
03-07.03.08 - „Spełniamy Życzenia Pań” – tygodniowa akcja dobrych uczynków.   
18.03.08 - Konkurs na najlepszą pisankę Wielkanocną.
02.04.08 - „W poszukiwaniu Wiosny” – Wyprawa do lasu. 
09.05.08 - Wewnętrzne rozgrywki uczestników ŚDS - tenis stołowy, gry planszowe.
04.06.08 – „Sezon grillowy” – integracyjna impreza na świeżym powietrzu z udziałem zaproszonych mieszkańców miasta.
22.07.08 - Turniej tenisa stołowego ŚDS Ożarów - DPS Sobów. 
22.08.08 - Rozgrywki sportowe na świeżym powietrzu (przeciąganie liny, rzut piłką lekarską, rzut woreczkiem w tarczę.
29.08.08 -.Udział w I spartakiadzie ŚDS woj. Świętokrzyskiego w Sandomierzu.
10.09.08 – Oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy                            w Ożarowie. Występ pt. „ Krotka scenka małżeńska”
19.09.08 – „Zawsze Razem” IV Świętokrzyskie Spotkanie Uczestników                               i Pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy w Kielcach. Wystawa twórczości artystycznej.
22.09.08 - „Europejski Dzień bez samochodu” - wykonanie przedmiotu jeżdżącego.
30.09.08 - Ognisko integracyjne ŚDS Zawichost - ŚDS Ożarów „Święto pieczonego ziemniaka”.
09.10.08 - Wyjście na wystawę malarską do MGOK w Ożarowie.
28.11.08 -.„Andrzejki 2008” ŚDS Zawichost, ŚDS Opatów ŚDS Ożarów- zabawa taneczna z wróżbami.
5.12.08 - Wewnętrzne rozgrywki tenisa stołowego i „Michały”.
5.12.08 - Konkurs pt. „Najpiękniejsze stroiki świąteczne”.
19.12.08 - Integracyjna Wieczerza Wigilijna z mieszkańcami gminy Ożarów, władzami miasta, mieszkańcami DPS w Sobowie i Ożarowie. Prezentacja przedstawienia jasełkowego.

	Znaczącą rolę w pracy z podopiecznymi odgrywa poradnictwo. Kierownik, psycholog, pracownik socjalny i instruktorzy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie, udzielali porad oraz wsparcia w zakresie socjalnym, pedagogicznym i psychologicznym. Szczególną uwagę w poradnictwie i edukacji pracownicy przywiązywali do profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego.  W 2009 roku zaplanowano wprowadzenie programu edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki chorób odtytoniowych.


Współpraca ze środowiskiem.
		Środowiskowy Dom Samopomocy, w celu realizacji swoich zadań współpracował z: 
·	rodzinami i opiekunami uczestników,
·	Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie, 
·	Poradnią Zdrowia Psychicznego w Ostrowcu Św. i innymi placówkami opieki zdrowotnej w Ożarowie i Opatowie,
·	Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ożarowie,
·	Środowiskowymi Domami Samopomocy w Opatowie i Zawichoście,
·	Domem Pomocy Społecznej w Sobowie,
·	organizacją pozarządową działającą na rzecz osób wykluczonych społecznie (Fundacja „Chleb Życia” w Jankowicach)
·	innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zależności od potrzeb.
	
Koszt utrzymania Domu.
	Bieżąca działalność finansowana z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowana była w następujący sposób:


Wyszczególnienie
Wykonanie w  zł
Wydatki bieżące i inne świadczenia : I+II+III        
z tego:
274 000,00
Wydatki związane z zatrudnieniem – ogółem:      
       /§§ 4010, 4110, 4120, 4170/
127 484,53
II. Wydatki na zakup towarów i usług – ogółem :
     /§§ 4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300,4370/
132 170,64
III. Wydatki pozostałe i inne świadczenia
     /§§ 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, 4750/
14 344,83

	Z uwagi na nadpłatę środków finansowych w 2008 roku wynikającą z analizy wykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie, dokonano w grudniu zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 50 000,00 złotych.
























	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/ 60/ 2007 z dnia 04 lipca 2007 roku. Przeznaczony jest dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, tj: osób chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie, mających przy tym trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym. 
	Jego misja polega na zapewnieniu uczestnikom takiej pomocy i opieki, aby mogli jak najdłużej funkcjonować we własnym środowisku społecznym. 

	Placówka funkcjonuje od 1 grudnia 2007 r. Z uwagi na trwające wtedy prace adaptacyjne lokalu przy ul. L. Mazurkiewicza 25, rozpoczęła działalność w pomieszczeniach użyczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
	Budynek przeznaczony na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy został przekazany do eksploatacji w dniu 15 kwietnia 2008 roku. 
	Kolejny etap modernizacji (wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i zagospodarowanie terenu wokół budynku) trwał zgodnie z protokołem odbioru robót do 07.08.2008. 
Oficjalnego otwarcia placówki dokonano 10 września 2008 roku. 
	Działalność Naszego Domu ,jak z resztą chyba każdego planowana jest w oparciu o pracę Zespołu Wspierająco-Aktywizującego, w skład którego wchodzą:
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
psycholog 
pracownik socjalny 
instruktor ds. kulturalno-oświatowych
instruktor terapii zajęciowej
fizjoterapeuta
	Pozostali pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy to:
	Główny księgowy 

	Kierowca samochodu osobowego


	Podstawową metodą pracy z uczestnikami Domu jest wzmacnianie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć. 
	Indywidualny plan postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika Domu obejmował:

	Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych ŚDS kształtują umiejętności komunikowania się z ludźmi, uczą się lepiej radzić sobie z problemami życia codziennego i organizowania czasu wolnego. Zajęcia te prowadzone są w następujących pracowniach terapeutycznych. 
- kulinarnej 
- plastycznej 
- rękodzieła
- stolarskiej 
- komputerowej

 Pracownia kulinarna
W niej doskonalimy umiejętności radzenia sobie w gospodarstwie domowym, m.in. kupowanie potrzebnych produktów do planowanych jadłospisów, nauka korzystania ze sprzętu AGD, dążenie do samodzielności, wyrabianie nawyku dbania o czystość i posiadany sprzęt, pomoc osobom słabszym, pielęgnowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
 Prowadzone są zajęcia, w których każdy uczestnik może indywidualnie przygotować samodzielny posiłek (kanapki, ciasto, deser, sałatka). W zajęciach pracowni kulinarnej uczestniczą wszyscy domownicy, w grupach 6-cio osobowych. 

 Pracownia plastyczna
          W ramach funkcjonowania pracowni plastycznej realizowane są cele t.j.: rozwój wyobraźni i pomysłowości, doskonalenie zdolności manualnych, nauka podejmowania samodzielnych decyzji. Cele te realizowane były poprzez wykonywanie prac różnymi technikami (rysowanie kredkami, pastelami, farbami, wyklejanie bibułą, prace                                z wykorzystaniem naturalnych elementów - liście, kwiaty, żołędzie, szyszki, nasiona itp., prace techniką Decoupage). Tematyka prac dostosowana jest do każdej pory roku i okoliczności (Walentynki, Wielkanoc) przygotowujemy dekoracje ośrodka z wykorzystaniem własnych pomysłów uczestników, kartki okolicznościowe, stroiki świąteczne, oraz upominki – (Walentynki, Wielkanoc, Dzień Kobiet). W zajęciach pracowni plastycznej uczestniczą wszyscy domownicy, w grupach 6-cio osobowych.

  Pracownia rękodzieła
	W niej prowadzimy naukę i doskonalenie technik wyszywania i haftowania. Wykonywane są prace z wykorzystaniem skóry i materiałów naturalnych np. ziaren, kamyków, roślin leśnych i polnych a także zapałek, wełny, sznurka. Uczestnicy aktywnie pracują przy pozyskiwaniu materiałów potrzebnych do pracy. Przy współpracy z innymi pracowniami wykonujemy ozdoby świąteczne, dekoracje ŚDS. Uczymy również takich czynności jak: szycie na maszynie, przyszywanie guzików, reperacja odzieży, skracanie i przerabianie odzieży. Z oferty pracowni rękodzieła skorzystało 12 uczestników. Zajęcia odbywają się w grupach 4- osobowych.
         
Pracownia stolarska
	W ramach współpracy z pracownią rękodzieła wykonujemy drewniane ramki. 
Pracownia komputerowa
	W pracowni komputerowejuczymy obsługi komputera i prostych programów użytkowych. Pracownia dysponuje 2 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Część uczestników w sposób swobodny korzysta z komputera i Internetu, co z pewnością wpływa na urozmaicenie form spędzania wolnego czasu. 
Bardzo ważnym elementem aktywizacji jest dbałość o utrzymanie sprawności psychicznej i fizycznej uczestników ŚDS. Istotną rolę w tym zakresie na pewno odgrywają zajęcia rehabilitacyjne. Zajęcia ruchowe jeszcze w zeszłym roku ograniczały się do gimnastyki ogólnej, aerobiku przy muzyce, ćwiczeń na prostych przyrządach sportowych.            W grudniu 2008 roku usługi te rozszerzyliśmy o bardziej specjalistyczne zabiegi i ćwiczenia zgodnie z zaleceniem lekarza (UGUL, Sollux, ćwiczenia manualne, masaż klasyczny). 
Bierzemy czynny udział we wszystkich organizowanych zawodach i spartakiadach,             z ostatnich uczestnicy przywieźli medal w konkurencji slalom z jajkiem. 
W Domu prowadzone są również zajęcia teatralno-artystyczne, na których uczestnicy przygotowują przedstawienia i prezentacją je w szerszym gronie z okazji licznych uroczystości i spotkań. Pomaga to z pewnością w przełamywaniu barier w kontaktach interpersonalnych a także w pokonywaniu braku wiary we własne możliwości. 
































		
		W 2008 roku uczestnicy Domu w ramach działalności kulturalno-oświatowej brali udział w następujących imprezach, spotkaniach integracyjnych i wystawach:
06.02.08 - „Najpiękniejsza moja Walentynka”- Konkurs na najlepszą kartkę.
14.02.08 – „Miłość nie jedno ma imię” Wieczorek poezji miłosnej.
03-07.03.08 - „Spełniamy Życzenia Pań” – tygodniowa akcja dobrych uczynków.   
18.03.08 - Konkurs na najlepszą pisankę Wielkanocną.
02.04.08 - „W poszukiwaniu Wiosny” – Wyprawa do lasu. 
09.05.08 - Wewnętrzne rozgrywki uczestników ŚDS - tenis stołowy, gry planszowe.
04.06.08 – „Sezon grillowy” – integracyjna impreza na świeżym powietrzu z udziałem zaproszonych mieszkańców miasta.
22.07.08 - Turniej tenisa stołowego ŚDS Ożarów - DPS Sobów. 
22.08.08 - Rozgrywki sportowe na świeżym powietrzu (przeciąganie liny, rzut piłką lekarską, rzut woreczkiem w tarczę.
29.08.08 -.Udział w I spartakiadzie ŚDS woj. Świętokrzyskiego w Sandomierzu.
10.09.08 – Oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy                            w Ożarowie. Występ pt. „ Krotka scenka małżeńska”
19.09.08 – „Zawsze Razem” IV Świętokrzyskie Spotkanie Uczestników                               i Pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy w Kielcach. Wystawa twórczości artystycznej.
22.09.08 - „Europejski Dzień bez samochodu” - wykonanie przedmiotu jeżdżącego.
30.09.08 - Ognisko integracyjne ŚDS Zawichost - ŚDS Ożarów „Święto pieczonego ziemniaka”.
09.10.08 - Wyjście na wystawę malarską do MGOK w Ożarowie.
28.11.08 -.„Andrzejki 2008” ŚDS Zawichost, ŚDS Opatów ŚDS Ożarów- zabawa taneczna z wróżbami.
5.12.08 - Wewnętrzne rozgrywki tenisa stołowego i „Michały”.
5.12.08 - Konkurs pt. „Najpiękniejsze stroiki świąteczne”.
19.12.08 - Integracyjna Wieczerza Wigilijna z mieszkańcami gminy Ożarów, władzami miasta, mieszkańcami DPS w Sobowie i Ożarowie. Prezentacja przedstawienia jasełkowego.




	Znaczącą rolę w pracy z podopiecznymi odgrywa poradnictwo. Kierownik, psycholog, pracownik socjalny i instruktorzy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie, udzielali porad oraz wsparcia w zakresie socjalnym, pedagogicznym i psychologicznym. Szczególną uwagę w poradnictwie i edukacji pracownicy przywiązywali do profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego.  W 2009 roku zaplanowano wprowadzenie programu edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki chorób odtytoniowych.


Współpraca ze środowiskiem.
		Środowiskowy Dom Samopomocy, w celu realizacji swoich zadań współpracował z: 
·	rodzinami i opiekunami uczestników,
·	Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie, 
·	Poradnią Zdrowia Psychicznego w Ostrowcu Św. i innymi placówkami opieki zdrowotnej w Ożarowie i Opatowie,
·	Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ożarowie,
·	Środowiskowymi Domami Samopomocy w Opatowie i Zawichoście,
·	Domem Pomocy Społecznej w Sobowie,
·	organizacją pozarządową działającą na rzecz osób wykluczonych społecznie (Fundacja „Chleb Życia” w Jankowicach)
·	innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zależności od potrzeb.


