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 Sprawozdanie z działalności za 2018rok 

 

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) - 34 

    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 

 

  

 

II. INFORMACJE O UCZESTNIKACH 

 

 W 2018 roku w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 

uczestniczyło 43 osób (przyjętych 9 osób, odeszło 9). 

 

 Z  4 uczestników, którzy opuścili dom:  

 3 osoby pogorszenie stanu zdrowia  

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

 1 osoba zmarła, 

 2 osoby przeszły do WTZ, 

 2 osoby nie wnioskowały o przedłużenie pobytu w ŚDS. 

 

 

Charakterystyka uczestników według typu schorzenia, wieku i płci na dzień 31.12.2018 

 

Ponadto 6 osób poza wyżej wymienionymi dysfunkcjami charakteryzowało ograniczenie 

funkcji motorycznych, 2 osoby  - niepełnosprawność sprzężona w stopniu znacznym.  

 

 

 

Typ schorzenia 
Płeć 

 
Wiek 

Uczestnicy przewlekle 
psychicznie chorzy 

Uczestnicy upośledzeni 
umysłowo 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Poniżej 20 lat - - - - 

21-30 lat - 1 4 2 

31-40lat 1 - 2 5 

41-50 lat - - 2 1 

51-60 lat  1 1 1 1 

Powyżej 60 6 3 1 2 

Razem 8 5 10 11 



 

Średnio dziennie w roku 2018 w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało 29,27 

uczestników, co stanowi 86,09 % wykorzystania przyznanych miejsc. 

 

Miesiąc 
Liczba uczestników 
posiadających 
aktualne decyzje 

Średnia dzienna 
liczba biorących 
udział w zajęciach 
ŚDS 

Uwagi 

Styczeń 34 27,91 
1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 24.10.2017 do 
nadal 

Luty 35 28,10 1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 24.10.2017 do 
nadal 

Marzec 34 28,32 1. Hospitalizacja 1 uczestnika od 24.10.2017 do 
nadal 

Kwiecień 34 30,50  

Maj 34 30,15 1. Hospitalizacja 1 uczestnika 23.05.2018 do 
nadal 

Czerwiec 34 28,90 1. Hospitalizacja 1 uczestnika 23.05.2018 do 
nadal 

Lipiec 35 28,55 
1. Hospitalizacja 1 uczestnika 23.05.2018 do 
01.08.2018 

Sierpień 36 31,50  

Wrzesień 35 28,75 

1. Hospitalizacja 1 uczestnika 14.09.2018 do 
nadal 

2. 5-7.09.2018 wycieczka uczestników (osoby 
wliczone) 

Październik 35 30,04 1. Hospitalizacja 1 uczestnika 14.09.2018 do 
nadal 

Listopad 34 29,65 
1. Hospitalizacja 1 uczestnika 14.09.2018 do 

nadal 

Grudzień 34 28,89  

 

 

III. FORMY I EFEKTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 
 Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym 

trudności z kształtowaniem swoich stosunków ze środowiskiem. 

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. 

Lp. Zajęcia  realizowane w roku 2018 

1.

Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej w tym: 
 trening umiejętności praktycznych, 
 trening czystości i porządku, 
 trening w zakresie wyglądu zewnętrznego  i higieny osobistej, 
 trening mieszkaniowy 

2.

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych w tym: 
 przygotowanie do podjęcia pracy, 
 kształtowanie pozytywnych relacji w domu, w środowisku, 
 radzenie sobie w trudnych sytuacjach 

3.
Trening umiejętności spędzania wolnego czasu w tym: 

 rozbudzanie wszelkich zainteresowań uczestników 

4.

Różne formy terapii zajęciowej (rodzaje, metody) 
Zajęcia kulinarne 

Zajęcia plastyczno- rękodzielnicze 

Zajęcia stolarsko-techniczne 

Zajęcia teatralno-artystyczne 

Zajęcia relaksacyjne 

Biblioterapia 

Muzykoterapia 

Zajęcia komputerowe i poligraficzne 

5.  Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne (w tym zajęcia na basenie i hipoterapia) 

 

 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 2018, podopieczni ŚDS brali aktywny udział w licznych spotkaniach                   

i imprezach organizowanych zarówno w placówce oraz przez zaprzyjaźnione ośrodki:  

 

Styczeń 

25.01.2018r. Choinka w Nowem /Gospodarstwo Agroturystyczne w Nowem/ 

 

Luty 

13.02.2018  Bajka „Królowa Śniegu” /Kino Za Rogiem - Ożarów/ 

14.02.2018   Walentynki „Kochanie, chyba cię zabiłem” /Kino Za Rogiem - Ożarów/ 



20.02.2018 spotkanie z pielęgniarką  pracującą w SPZOZ w Ożarowie  

 

Marzec 

08.03.2018 „Dzień kobiet” 

13.03.2018  Rekolekcje wielkanocne „Wewnętrzna przemiana” 

16.03.2018   I  Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Piwniczka Talentów”                   

w Sandomierzu 

20.03.2018r. Stroiki Wielkanocne wystawa prac w holu Urzędu Miejskiego 

27.03.2018r. Śniadanie Wielkanocne – rynek miasta 

 

Kwiecień  

04.04.2018r. Spotkanie z dzielnicowym pt. „Seniorze zadbaj o swoje bezpieczeństwo” 

25.04.2018r. Konkurs Piosenki Religijnej /Opatów / 

 

Maj 

11.05.2018r.  VI Mistrzostwa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa 

Świętokrzyskiego  w Tenisie Stołowym w Niedźwiedzicach 

 

23.05.2018r. XVI Festiwal Działań Artystycznych osób Niepełnosprawnych  - Staszów 

25.05.2018r. „Dzień dziecka” – z udziałem dzieci z przedszkola w Lasocinie, /ognisko 

leśniczówka Karsy/ 

 

Czerwiec 

8.06.2018r. Piknik Integracyjny /Jubileusz 10 – lecia ŚDS/. Rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego „Moja Polska” 

12-22.06.2018r. Pokonkursowa wystawa prac „Moja Polska” w MGOK w Ożarowie  

 

13.06.2018r.  Udział w Koprzywnickich Zmaganiach w Sportach Niezwykłych w Krzcinach  

18.06 2018r.  Zwiedzanie ogrodu sensorycznego La Zebra Krzciny 

28.06.2018r. Wycieczka  dla uczestników - Częstochowa 

 

Lipiec  

10.07.2018r. - Wakacyjny wyjazd „W poszukiwaniu ciekawych miejsc turystyczno - 

wypoczynkowych w naszym regionie”/ Gutwin- Ośrodek Wypoczynkowy / 

30.07.- 31.07. 2018r.  Wycieczka integracyjna do Wrocławia /org. ŚDS Kleczanów/ 

 

Sierpień 

09.08.2018r. „W poszukiwaniu ciekawych miejsc turystyczno- wypoczynkowych w naszym 

regionie” /Zalew Opatów/ 



22.08.2018r. Wakacyjny wyjazd   -  Jezioro Tarnobrzeg 

23.08.2018r.  Konkurs „EKO -  DOM – DRUGIE ZYCIE ODPADÓW”  Dom Marzeń 

 

Wrzesień  

    05 – 07.09.2018 Wycieczka uczestników ŚDS Węgry /Budapeszt/ 

    11.09.2018 „Mój Talent” Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób  Niepełnosprawnych – 

Tokarnia /występ wokalny Małgorzaty L. Grzegorza C, konkurs plast.- Grzegorz Sz.  

praca wykonana w drzewie „Anioł”/ 

14.09. 2018r. Święto pieczonego ziemniaka /zakończenie lata/ 

 

Październik 

02.10.2018r. wyjście na wystawę „Rysunki Starego Ożarowa” Zenona Bidzińskiego 

 

Listopad  

15.11.2018r.  Czwarta Gala Piosenki Środowiskowych Domów Samopomocy woj. 

świętokrzyskiego pt. „Być kobietą” - Kleczanów 2018 w Sandomierzu 

21.11.2018r. Starachowice - IX Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych Kałków-

Godów 2018 

27.11.–28.11.2018r. „Święta czas zacząć” /wspólne wykonanie stroików 

bożonarodzeniowych przez uczestników i terapeutów ŚDS/ 

29.11.2018r. Andrzejki  

 

Grudzień 

11.12.2018  przedstawienie z okazji Mikołaja „Legendy polskie” 

 

20.12. 2018r. Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących pomocy „Bóg się rodzi tu i teraz”/ 

wspomnienia legionistów – montaż słowno-muzyczny/ 

 

IV. ZASOBY DOMU 

1. Koszt utrzymania Domu. Realizacja wydatków budżetowych. 

 Bieżąca działalność w 2018 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 619 784,20 zł   wydatkowano w następujący sposób: 

-  610 664,20 – bieżące utrzymanie, w tym: 

  Wydatki związane z zatrudnieniem /§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170/ – 

435 589,47 zł. (71,33% wykorzystanej dotacji) 

 



 Wydatki na zakup towarów i usług  /§§ 4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 

4300, 4360/ – 158 486,37 zł. (25,95% wykorzystanej dotacji) 

 

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

16 584,30 zł. (2,71% wykorzystanej dotacji) 

-   9 120,00 - przeznaczano na realizację bieżących zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 

pkt. 5 i art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,                    

w części dotyczącej podwyższenia o 30% kwoty dotacji w Środowiskowym domu 

samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, w związku z realizacją programu „Za życiem”, w tym: 

 Wydatki związane z zatrudnieniem /§§ 4010, 4110, 4120,/ - 8 420,00 

 Wydatki na zakup usług  /§4300/ - 700,00 zł. 

 Wydatki wynikające z realizacji zadań w poszczególnych paragrafach zrealizowano  

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

4,06  zł.  

 

 

 Pracownicy Domu 

 Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 01.01.2018 

(w etatach) 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 31.12.2018 

(w etatach) 

Kierownik 1 etat 1 etat 

Pracownik Socjalny 1 etat 1 etat 

Instruktor Terapii 
Zajęciowej / pedagog 

1 etat 1 etat 

Instruktor Terapii 
Zajęciowej  

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tematyka szkoleń personelu ŚDS w 2018 roku 
 
1. Stosowanie zasad wynikających z ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeń 

wykonawczych.  

2. Prawa i obowiązki uczestnika ŚDS oraz kierunki prowadzonej terapii.. 

3. Procedury działania w przypadku trudnych sytuacji w ŚDS  

4. Budowanie skutecznego i zgranego zespołu jako przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu. 

 
 

V. 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); 

 

 

Stanowisko  Stan  
zatrudnienia na  
dn. 01.01.2018 

(w etatach) 

Stan  
zatrudnienia na  
dn. 31.12.2018 

(w etatach) 

Sprzątaczka - 6/8 etatu 

Opiekun medyczny - 1/2 etatu 

Stanowisko  Zatrudnienie od: Zatrudnienie do: 

Psycholog 
 / 2godz w tyg./ 

01.01.2018 31.12.2018 



 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 Wojciechowice 

Przygotowanie i przekazanie dla jednej z Parafii  palmy wielkanocnej; 

 

Środowiskowe Domy Samopomocy w Opatowie, Tarłowie, 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. 

 

 

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

FUNKCJONOWANIA DOMU.  

 W okresie sprawozdawczym zadania  zostały zrealizowane zgodnie z planem                          

i określonymi celami. Praca terapeutyczna i rehabilitacja prowadzona w naszym Domu 

pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji uczestników oraz poprawę  w zakresie uspołeczniania 

i umiejętności życiowych. Dzięki prowadzonej terapii zostają wyrównywane deficyty 

rozwojowe, uczestnicy nabyli wiele umiejętności pozwalających im uczestniczyć w życiu 

społecznym  zarówno w placówce, jak  i poza nią.  Stali się otwarci na kontakt ze 

środowiskiem zewnętrznym, stają się bardziej samodzielni, pozbywają się zahamowań                  

w komunikowaniu się z osobami odwiedzającymi nasz Dom. Stają się aktywni                                 

w uczestniczeniu w imprezach wyjazdowych, chętni do prezentowania swoich 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, lekarz psychiatra i fizjoterapeuta oraz pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych. 



Rehabilitacja prowadzona w ŚDS umożliwia uczestnikom  utrzymanie lub poprawę kondycji, 

sprawności ruchowej, manualnej, wzmocnienie mięśni oraz chęć do wykazywania w tym 

zakresie aktywności. 

Dzięki wyjazdom uczestnicy poznają  nowe miejsca, zaspokajają swoją ciekawość świata i 

potrzebę poznania nowych dziedzin życia. 

   

 W 2018 przeprowadzono działania mające na celu podniesienie standardu 

funkcjonowania naszego Domu oraz podniesienie, jakości pracy personelu i pobytu 

uczestników. 

 

1. Doposażono salę rehabilitacyjną w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny (multitronik – 

aparat do elektroterapii, stół rehabilitacyjny, zabiegowy)  

2. Zakupiono 2 drukarki laserowe do pracowni komputerowej i księgowości 

3. Zakupiono komputer przenośny do pracowni poligraficznej. 

 

W bieżącym roku planuje się w miarę możliwości finansowych; 

 

 malowanie łazienek, klatki schodowej 

 wymianę wykładzin w pracowniach 

 dalsze doposażanie sali rehabilitacyjnej w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz 

Sali relaksacji. 

 

Wskazane jest również podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych 

oraz ich specjalistyczne szkolenie w zakresie nowych form terapii.   

 

 


