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Załącznik nr 1 

do Sprawozdania z działalności  

Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie we Wrześni za 2016 rok 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” 

w Gozdowie w 2016 roku 
 

 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” działa na podstawie: 

 

 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 

r., poz.546), 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163 

z późn. zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. nr 238, poz.1586 z późn. 

zmianami), 

 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni. 

 

 

2. Dom świadczy następujące usługi dla swoich podopiecznych: 

 trening funkcjonowania w codziennym życiu, 

 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

 trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 

 terapię zajęciową, 

 poradnictwo psychologiczne, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

 niezbędną opiekę, 

 terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, zajęcia 

rewalidacyjne, 

 codzienny gorący posiłek spożywany przez uczestników, 

 usługi transportowe polegające na dowożeniu uczestników na zajęcia oraz 

dowożeniu po zakończonych zajęciach do domu (w miarę posiadanych środków 

finansowych), 

 inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii  

zajęciowej, zakładzie aktywności zawodowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym  

w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. 
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Uczestnicy Domu 

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 37 miejsc dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób korzystających z usług w ŚDS „Na Skarpie” 

na podstawie decyzji administracyjnej na dzień 31.12.2016r. wynosiła 41 osób.  

8 osób przyjętych zostało na 50% świadczonych przez Dom usług tj. 10 dni w miesiącu. 

33 osoby przez cały miesiąc korzystały z zajęć ŚDS. 

 W okresie od 02.01.2016r. do 31.12.2016r. w zajęciach w Środowiskowym Domu 

Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie wzięło udział łącznie 44 osoby. W ciągu roku 

zrezygnowały 3 osoby: 1 z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 1 osoba z powodu 

pogorszenia stanu zdrowia i jedna osoba zmarła.  

 

Uczestnikami Domu są  osoby z terenu gmin:  

 Września: 29 osób (miasto - 16 , wieś – 13),  

 Nekla: 7 osób (miasto - 5, wieś - 2),  

 Kołaczkowo: 4 osoby, 

 Niechanowo (powiat gnieźnieński): 1 osoba. 

 

 

 

 

w tym 17 kobiet i 24 mężczyzn. 
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Do grudnia 2016r. uczestnicy dowożeni byli własnym autem. Od grudnia usługi 

transportowe dla Domu świadczy  firma przewozowa „Wicher” z Borzykowa. 

 W roku 2016 z bezpłatnego transportu, który zapewniał ośrodek wsparcia korzystało 

42 osób. Dwie osoby z przyczyn osobistych dojeżdżały na zajęcia we własnym zakresie. 

Wszystkie osoby skorzystały z ciepłego, bezpłatnego posiłku na terenie ŚDS w Gozdowie.  

 

Uczestnicy Domu to osoby niepełnosprawne intelektualnie (38 osób) w tym: 

 w stopniu głębokim: 3 osoby, 

 w stopniu znacznym: 7 osób, 

 w stopniu umiarkowanym: 15 osób, 

 lekkim z innymi zaburzeniami: 13 

oraz: 

 osoby przewlekle psychicznie chore (3 osoby) w wieku od 20 do 70 lat. 

Średnia wieku uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 45 lat. 
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Wszystkie osoby posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym: 

 lekki stopień niepełnosprawności: 1 osoba, 

 umiarkowany stopień niepełnosprawności: 7 osób, 

  znaczny stopień niepełnosprawności: 16 osób, 

 I grupa inwalidzka: 5 osób, 

 II grupa inwalidzka : 5 osób, 

 częściowa niezdolność do pracy: 1 osoba, 

 całkowita niezdolność do pracy: 2 osoby, 

 całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji: 1 osoba. 

 Każdy uczestnik zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” 

w Gozdowie jest objęty pracą socjalną. W zakresie pracy socjalnej ośrodek współpracuje 

z rodzicami bądź opiekunami prawnymi uczestników w celu rozeznania sytuacji rodzinnej, 

mieszkaniowej, zawodowej, zdrowotnej i socjalno-bytowej uczestników, a także udzielenia 

im potrzebnego wsparcia w rozwiązywaniu ich codziennych problemów życiowych. 

Pracownik socjalny Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” kontaktuje się 

również z pracownikiem socjalnym z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania uczestnika celem podjęcia kompleksowych działań służących 

poprawie jakości życia uczestników. W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

we Wrześni część osób jest objęta wsparciem w postaci zasiłku celowego lub specjalnego 

zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku. 

  Ośrodek wsparcia dbając o dobro i bezpieczeństwo uczestników ośrodka współdziała 

także z Powiatową Komendą Policji we Wrześni, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej 

we Wrześni, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Leczenie 

Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U” oraz Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-

MARKOT w Zielińcu. 

 Ponadto współpracujemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym 

Urzędem Pracy we Wrześni, Strażą Miejską we Wrześni, Sądami oraz placówkami służby 

zdrowia. Mając na względzie poprawę sytuacji socjalno-bytowej podejmujemy także szereg 

działań we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami zapewniającymi pomoc 

socjalną a także samorządami lokalnymi w celu zapewnienia odpowiednich warunków 

bytowych naszym uczestnikom. Praca socjalna to również pomoc w usamodzielnieniu się, 

poprzez wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu stosownych wniosków 

oraz dokumentów. Przejawem pracy socjalnej jest również informowanie o możliwych 

źródłach uzyskania wsparcia finansowego oraz uprawnień przysługujących osobom 

niepełnosprawnym.  

 

Kadra ŚDS na dzień 31.12.2016r.: 

 Kierownik, 

 Terapeuci – 6 osób, 

 Pracownicy socjalni – 2 osoby, 

 Technik fizjoterapii – 2 osoby, 

 Sprzątaczka – 1 osoba. 
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11 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 10 osób na cały etat, 1 osoba na 0,75 etatu 

(1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym). 

2 osoby (lekarz psychiatra i psycholog) świadczyły w tym czasie usługi na umowę zlecenie. 

 

Szkolenia wewnętrzne (§ 23 rozporządzenia): 

 1. „Metody i techniki stosowane w socjoterapii” - 04.01.2016r. 

 2. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych psychicznie” - 23.02.2016r. 

 3. „Skuteczność hipoterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych” - 15.03.2016r. 

4. „Schizofrenia paranoidalna – objawy, przyczyny, terapia” - 14.04.2016r. 

5. ,,Wpływ hipoterapii na osoby niepełnosprawne intelektualnie” - 12.05.2016r. 

6. ,,Wpływ zastosowania metody Dennisona na osoby niepełnosprawne intelektualnie” 

            -  30.06.2016r. 

 7. „Jak nieść pomoc osobom w zaburzeniach schizofrenicznych” - 01.07.2016r. 

8. ,,Niepełnosprawność intelektualna jako przesłanka dyskryminacji” - 17.08.2016r. 

9. „Dogoterapia czyli terapia kontaktowa z udziałem psa w procesie wspomagania 

 rozwoju osób niepełnosprawnych” - 08.09.2016r. 

10. „Komunikacja werbalna i niewerbalna. Jej charakterystyczne cechy oraz bariery 

komunikacyjne” - 21.10.2016r. 

11. ,,Internet w życiu osoby niepełnosprawnej” - 10.11.2016r. 

12. ,,Wychowawcza i terapeutyczna funkcja książki” - 06.12.2016r. 

Szkolenia zewnętrzne: 

1. „Klasyfikacja budżetowa po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2016r.” 

od 17.03.2016r. do 19.03.2016r. 

2. „Zarządzanie finansami” od 28.09.2016r. do 1.10.2016r. 

Szkolenia (§ 11 ust.2 rozporządzenia) 

Wszyscy pracownicy Domu, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów 

umiejętności społecznych, posiadają przeszkolenie i doświadczenie w tym temacie. 

 

Zasoby Domu: 

 

1. Środki finansowe 

a) środki przekazane z budżetu Wojewody – 575.298,20 zł 

b) inne środki: 

- środki własne Powiatu – 0 

- sponsor – zakup paliwa – 2.520,00 zł 

Razem – 577.818,20 zł 

2.Baza lokalowa Domu - powierzchnia użytkowa placówki 479,01m². 

 

Ocena realizacji zadań oraz ewentualne wnioski: 

 

W roku 2016 zostały zrealizowane wszystkie cele i zadania, które zaplanowano dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na ten rok. 

Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności, poczucie estetyki wykonywanych prac 

rękodzielniczych oraz budowali wiarę we własne możliwości. 
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Dążyliśmy do stabilizacji psycho – ruchowej uczestników, podtrzymywania efektów 

wcześniejszej pracy i w sposób fachowy, staraliśmy się dążyć do remisji choroby poprzez 

kontrolę skuteczności leczenia, zmiany metody terapii czy dawkowania leków. 

Wielopłaszczyznowo dążyliśmy do osiągnięcia optymalnych efektów stabilności 

uczestników. 

Przeprowadzane treningi rozwijania umiejętności spowodowały, że uczestnicy stali się 

pewniejsi siebie, poznali swoją wartość i coraz lepiej funkcjonują w społeczeństwie. 

Sprzyjały temu również organizowane wycieczki, wyjazdy do zaprzyjaźnionych 

ośrodków, imprezy integracyjne organizowane przez nasz Dom: 

 

Informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania Domu: 

 

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie spełnia wszystkie 

standardy nałożone przez Ministra w rozporządzeniu z dnia 9.12.2010r. dotyczące kadry, 

uczestników i obiektu. Planowane są tylko drobne remonty i zakupy konieczne z uwagi 

na amortyzację budynku i zużywanie się sprzętów. 

Plan na najbliższy czas to wyodrębnienie się ze struktur PCPR. Będzie to ostatni etap 

do osiągnięcia standardów przez nasz Dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 


