Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie we Wrześni za 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
„JUTRZENKA” W PIETRZYKOWIE

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie to ośrodek
dysponujący 35 miejscami przeznaczonymi dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz
niepełnosprawnych intelektualnie. Budynek ŚDS spełnia standardy określone
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy.
Funkcjonowanie placówki określają następujące akty prawne:
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2017r.,poz.882),
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1796
z późn. zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 238, poz. 1586 z późn.
zmianami),
 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
Z zajęć w ŚDS Pietrzyków korzystają osoby z dwóch gmin Powiatu Wrzesińskiego.
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Wykres nr 1. Podział uczestników ze względu na miejsce zamieszkania.
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W ciągu 2017 roku z usług placówki korzystało 35 osób:

14 kobiet

21
mężczyzn

Wykres nr 2. Podział uczestników ŚDS Pietrzyków według płci.
Do placówki uczęszcza 10 osób posiadających choroby psychiczne oraz 25 osób
z upośledzeniem umysłowym.
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Wykres nr 3. Podział uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności.
Do grupy osób z upośledzeniem umysłowym zaliczamy:
 osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim,
 osoby upośledzone umysłowo w stopniu znacznym,
 osoby upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym,
 osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim.
Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadają dodatkowo inne zaburzenia
psychiczne.
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Wykres nr 4. Podział uczestników pod względem stopnia upośledzenia umysłowego.
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W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie
zajęcia odbywają się w 4 różnych pracowniach:
 Pracownia artystyczna, w której uczestnicy opanowali umiejętność szydełkowania,
haftowania i robienia na drutach, co umożliwiało wykonywanie wyrobów z użyciem
muliny i wełny. Nowe umiejętności przyczyniły się do powstania własnoręcznie
wykonanych wyrobów, które stały się elementami promującymi ŚDS podczas
kiermaszów organizowanych z różnych okazji przez lokalne władze.
 Pracownia komputerowa, gdzie uczestnicy doskonalili swoje umiejętności
wykorzystując do tego sprzęty dostępne w pracowni. Wyrobami, którymi mogą
pochwalić się uczestnicy pracowni komputerowej są m.in. dyplomy, kartki
okolicznościowe, wizytówki, kalendarze, notesy, kolorowanki.
 Pracownia stolarska, w której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowymi
sprzętami stolarskimi, t.j. piła ukosowa, szlifierka oscylacyjna, szlifierka
mimośrodowa, wkrętarka, frezarka górnowrzecionowa, szlifierka kątowa, szlifierka
taśmowa, urządzenie wielofunkcyjne. W wyniku zastosowania tych narzędzi możliwe
było wykonywanie wyrobów ozdobnych ze sklejki oraz wykonywanie prac
renowacyjnych. Nabycie nowych umiejętności wzbogaciło uczestników o większą
pewność siebie podczas prac stolarskich.
 Pracownia gospodarstwa domowego, gdzie w ramach treningu kulinarnego
uczestnicy gotowali różnego rodzaju zupy, przygotowywali desery, wykonywali
sałatki, a także podejmowali próby samodzielnego smażenia mięs oraz pieczenia ciast.
W sezonie letnim prowadzili ogródek warzywny, z którego wykorzystywali świeże
warzywa do sporządzania posiłków. Podczas zajęć realizowany był również trening
umiejętności praktycznych (pranie, prasowanie ściereczek oraz fartuchów
kuchennych), trening ekonomiczny (wyjazdy na zakupy do sklepów spożywczych),
a także trening czystości (dbanie o porządek na stanowisku pracy, utrzymanie
w czystości sprzętów AGD, naczyń, a także przyborów kuchennych). W ramach
działalności pracowni wykonane zostały przetwory na zimę, m.in. kompoty, dżemy,
buraczki, kiszone ogórki. W ciągu roku uczestnicy przygotowywali uroczyste
poczęstunki na imprezy okolicznościowe, podczas których udoskonalili umiejętność
nakrywania do stołu, składania serwetek, dekorowania potraw, a także rozwinęli
umiejętność współpracy oraz pomocy innym.
Oprócz zajęć w pracowniach uczestnikom oferowane są następujące usługi:
 bezpłatny dowóz do placówki,
 ciepły posiłek,
 konsultacje z pedagogiem i psychologiem,
 opieka psychiatryczna,
 rehabilitacja ruchowa,
 wycieczki, wyjazdy, imprezy integracyjne,
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym pozyskiwaniu dofinansowania
do sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych.
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Wykres nr 5. Zakres usług oferowanych w ŚDS Pietrzyków.

kino - 3 wyjazdy
leśniczówka - 3 wyjazdy
kręgielnia - 3 wyjazdy
grzybobranie - 4 wyjazdy
grota solna - 1 wyjazd

zawody sportowe - 3 wyjazdy

spotkania integracyjne - 5 wyjazdów
Wykres nr 6. Wyjazdy organizowane przez ŚDS Pietrzyków.
Na przestrzeni roku organizowane były liczne wyjazdy w celu uatrakcyjnienia
oferowanych usług: do kina, na kręgielnie, do leśniczówki, na grzybobranie, na zawody
sportowe, do groty solnej oraz wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek. Ponadto
zorganizowane były wyjazdy do zakładów pracy (Volkswagen, Flex) mające na celu
przybliżenie specyfiki zakładów przemysłowych i możliwości uzyskania w nich zatrudnienia.
W minionym roku część naszych uczestników skorzystała z dofinansowania
ze środków PFRON do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. W ramach tej dotacji wyjechali
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na 2 - tygodniowy turnus do Zakopanego, gdzie korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych
i raczyli się urokami polskich Tatr.
Działania prowadzone w placówce realizowane były w oparciu o Indywidualne Plany
Postępowania Wspierająco – Aktywizującego opracowane przez Zespół Wspierająco –
Aktywizujący w składzie:
 kierownik,
 czterech terapeutów,
 fizjoterapeuta,
 pedagog,
 pracownik socjalny,
 psycholog,
 lekarz psychiatra.
W celu realizacji założonych celów utrzymywano współpracę z podmiotami
zewnętrznymi:
L.p.

Podmiot z którym ŚDS
współpracuje

1.
Urząd Miejski w Pyzdrach:

2.
Miejsko – Gminne i Gminne
Ośrodki Pomocy Społecznej
w Pyzdrach, Kołaczkowie:

3.
Powiatowy Urząd Pracy
we Wrześni:
4.
Poradnia okulistyczna przy
Amice we Wrześni:
5.
Przychodnie Lekarza
Rodzinnego:
6.

Rodziny uczestników placówki:

Efekty prowadzonej współpracy
a) pomoc w realizacji zadań placówki,
b) wspieranie placówki w trudnych sytuacjach
związanych z funkcjonowaniem placówki,
c) wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji
dotyczących uczestników (rozwiązywanie
konfliktów).
a) podejmowanie działań pomocowych dla
uczestników (stała lub doraźna pomoc
finansowa bądź rzeczowa),
b) diagnoza potrzeb w celu pozyskania
uczestników do placówki,
c) wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji
dotyczących uczestników (rozwiązywanie
konfliktów).
a) pozyskanie osób odbywających w naszej
placówce staże,
b) diagnoza rynku pracy – wytyczanie miejsc
pracy przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
a) objęcie chętnych uczestników w ramach NFZ
opieką okulistyczną,
b) okresowe badanie wzroku.
a) objęcie uczestników w ramach NFZ opieką
stomatologiczną,
b) okresowe kontrole uzębienia,
c) rejestracja uczestników do lekarza.
a) wzajemne przekazywanie informacji zwrotnych
5

7.

8.

dotyczących uczestnika i jego zachowania,
b) podejmowanie działań interwencyjnych,
c) informowanie o planowanych nieobecnościach
na zajęciach,
d) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
a) integracja uczestników poprzez udział w
imprezach organizowanych przez daną
placówkę,
Środowiskowy Dom
b) wymiana doświadczeń pracowników,
Samopomocy w Gozdowie,
c) wspólne przedsięwzięcia promujące działalność
Warsztat Terapii Zajęciowej
placówek dla osób niepełnosprawnych oraz
we Wrześni, Czeszewie, Rudzie
wyrobów tworzonych podczas zajęć
Komorskiej, Dom Pomocy
terapeutycznych,
Społecznej we Wrześni:
d) integracja uczestników poprzez udział w
imprezach organizowanych przez daną
placówkę.
a) wspólne obchody świąt państwowych oraz
Niepubliczna Szkoła
okolicznościowych,
Podstawowa w Pietrzykowie: b) integracja z dziećmi poprzez wspólne gry i
zabawy na świeżym powietrzu.

Źródłem finansowania placówki są środki przekazane z budżetu Wojewody w kwocie
543.891,58 zł.
W listopadzie 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę
Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie z zakresu realizacji
administracji rządowej zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Sporządził:
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