Załącznik nr 2
do Sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie we Wrześni za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka”
w Pietrzykowie w 2016 roku
Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie to ośrodek wsparcia
przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych
intelektualnie. Głównym celem placówki jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym
wsparcia społecznego, prowadzącego do efektywnego usamodzielniania, a przede wszystkim
integracji społecznej.
Typ Domu:
- typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
- typ B – dla osób upośledzonych umysłowo.
ŚDS czynny jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach
15
od 7 do 1515.
W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w zajęciach w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie wzięło udział łącznie 35 osób (13 kobiet,
22 mężczyzn). Są to osoby z terenu gminy Pyzdry i Kołaczkowo.
Lp.

Rodzaj niepełnosprawności uczestników

1.
2.

Choroba psychiczna
Upośledzenie umysłowe w tym:
- głęboki stopień upośledzenia umysłowego
- znaczny stopień upośledzenia umysłowego
- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego
- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza
neurologiczne
Inne zaburzenia psychiczne – z wyłączeniem uzależnienia od
środków psychoaktywnych
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Zdolność do czynności prawnych uczestników
1 osoba
[WARTOŚĆ] osób

Pełnia praw
Całkowite ubewłasnowolnienie
Częściowe ubezwłasnowonienie

29 osób

Wykształcenie uczestników
Średnie
Zawodowe
Gimnazjalne
Podstawowe
Przysposobienie do pracy
Nauczanie indywidualne
Brak wykształcenia
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W ciągu roku 2016 z usług świadczonych przez placówkę z przyczyn osobistych
zrezygnowała jedna osoba, natomiast dwie osoby zmarły. Na ich miejsce przyjęto nowych
uczestników.
Zainteresowane osoby korzystały z bezpłatnego transportu, który zapewniał ośrodek
wsparcia. Transport był zapewniony zgodnie ze złożonymi przez uczestników
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oświadczeniami. Usługi transportowe świadczył przewoźnik wyłoniony zgodnie z procedurą
dotyczącą zamówień publicznych.
Działalność ośrodka polega na prowadzeniu zajęć terapeutycznych w pięciu
pracowniach, do których uczestnicy przydzieleni zostali zgodnie z zainteresowaniami.

Gospodarstwa
domowego

Komputerowa

Pracownie:

Stolarska

Artystyczna

Ogrodnicza

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie dostosowuje swoje usługi
do indywidualnych potrzeb uczestników. Zapewnia pomoc w dostępie do niezbędnych
świadczeń zdrowotnych. Wiąże się z tym objęcie opieką okulistyczną oraz stomatologiczną,
uzgadnianie terminów wizyt lekarskich i pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia.
Ośrodek służy także pomocą w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw urzędowych.
Pracownik socjalny, a także terapeuci pomagają w odczytywaniu, redagowaniu oraz
podejmowaniu spraw określonych w pismach urzędowych.
Codzienne zajęcia odbywają się na podstawie przygotowanych wcześniej Planów
Pracy każdej z pracowni oraz Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących
przygotowanych dla każdego uczestnika. Pracę terapeutów zajęciowych wspierały osoby
zatrudnione na umowy zlecenie: psycholog, który zapewnił poradnictwo psychologiczne oraz
psychiatra odpowiedzialny za zapewnienie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dokonywanie
okresowej oceny stanu psychicznego oraz zastosowanie terapii farmakologicznej.
Kwalifikacje pracowników pozwoliły również na prowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa
pedagogicznego. Forma i zakres tych działań dostosowane były do indywidualnych potrzeb
uczestników i zaistniałej w danym czasie sytuacji. Ponadto w ŚDS prowadzone są zajęcia
rehabilitacyjne, w tym rehabilitacja indywidualna oraz grupowa prowadzona według
ustalonego planu i potrzeb uczestników, gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, treningi
do zawodów sportowych, a także gimnastyka ogólno-rozwojowa na świeżym powietrzu.
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Trening
ekonomiczny.

Realizowane
treningi:

Trening
funkcjonowania
w codziennym
życiu.

Trening
umiejętności
interpersonalnych
i rozwiązywania
problemów.

Trening
umiejętności
praktycznych.

Trening kuliarny.

Trening
umiejętności
spędzania
wonego czasu.

W ramach w/w treningów uczestnicy brali udział w seansach filmowych,
w pogadankach i dyskusjach na wcześniej zaplanowane tematy udoskonalając przy tym
umiejętność wyrażania własnych poglądów i opinii na forum grupy. Poza tym korzystali
z gier planszowych, gier zespołowych takich jak: boccie, piłkarzyki oraz dart elektroniczny,
rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki oraz rebusy. Prowadzone zajęcia zaowocowały
nawiązaniem pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami, a także nauczyły ,,zdrowej
rywalizacji”.
Kontynuowana była współpraca z uczniami i nauczycielami mieszczącej się w tym
samym budynku szkoły, co pozytywnie wpływa na integrację społeczną oraz tolerancję.
Utrzymywane były kontakty z uczestnikami innych placówek dla osób niepełnosprawnych wspólne spotkania plenerowe, sportowe oraz zabawy taneczne.
Źródłem finansowania wydatków placówki jest coroczna dotacja przekazywana
z budżetu państwa - w roku 2016 wynosiła 557.701,00 zł. W ramach środków otrzymanych
od Wojewody udało się wymienić podłogę w pracowni komputerowej, a także wymalować
ściany i sufity w pracowni artystycznej, ogrodniczej i stolarskiej oraz na korytarzu. Ponadto
zakupiono meble i sprzęt do pracowni stolarskiej, wymieniono 5 komputerów, laptop oraz
drukarkę w pracowni komputerowej, doposażono świetlicę (gra Xbox, stół do tenisa
stołowego). Rok 2016 zakończono bez zobowiązań na rzecz innych podmiotów, a dzięki
otrzymanej dotacji udało się znacząco podnieść standard placówki.
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Kadra ŚDS na dzień 31.12.2016 r.
Ogółem zatrudnionych 9 osób w tym: kierownik, pracownik socjalny, 4 terapeutów,
pedagog, fizjoterapeuta, sprzątaczka. Lekarz psychiatra oraz psycholog świadczyli usługi
na umowę zlecenie.
Szkolenia personelu:
1. „Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności”- kwiecień 2016r.
2. „Uzależnienie od alkoholu i zjawiska współuzależnienia”- sierpień 2016r.
3. „Zarządzanie finansami”- marzec i wrzesień 2016r.
4. „Podstawy zarządzenia sytuacyjnego”- listopad 2016r.
Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia
9 grudnia 2010r. wszyscy pracownicy posiadają szkolenia z zakresu treningu umiejętności
społecznych.

Sporządził:
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