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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚLESINIE
W ROKU BUDŻETOWYM 2011

ŚLESIN, luty 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚLESINIE
W ROKU BUDŻETOWYM 2011
1. DANE ADRESÓW E
1. Nazwajednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy
adres: Slesin 62-561, ul. Kościelna 46,
tel.: (63) 270-62-48.
fax: e-mail: sdsslesin@gmail.com
kierownik jednostki; Dagmara Szymańska-Góralska
od kiedy funkcjonuje: 01.09.2004 rok
2. Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Koninie
adres: Al. l Maja 9, 62-510 Konin
tel. : (63) 240-32-00
fax.: (63) 240-32-01
e-mail: sckrctariat@powial.konin.pl
3. Typ domu:
typ A^ dla osób przewlekle psychicznie chorych.
typ B - dla osób upośledzonych umysłowo,
typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Typ mieszany - obejmujący więcej niż jeden typ. Podkreślić właściwe
4. Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności

Lp.
1
2.

3.

Rodzaj niepełnosprawności
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
neuroloiiic/ne
Inne zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków
psvchoaktywnych

Lic/.ba osób
43
-

1
5
7

5. Liczba i rodzaj miejsc:
lic/.ba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji - 43
liczba miejsc w ośrodku 35 w tym:
d/iennych - 30 całodobowych - 5.
II. FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

l.p
1.

Formv zajęć
Terapie:
1) muzykoterapia

Efekty prowad/onej d/.ialalności
ad. 1) rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych w grupie przez dźwięk i
gest, aktywizacja psychoruchowa,
pobudzenie wyobraźni i procesów

2) ludoterapia/ zabawoterapia
3) ergoterapia
4) arteterapia

5)biblioterapia

2

Treningi ',
1) trening funkcjonowania w życiu
codziennym:
a) trening dbałości o wygląd zewnętrzny.
b) trening nauki higieny.
c)trening kulinarny.

c) trening gospodarowania własnymi
środkami finansowymi.

ad. a) i b) rozwijanie i utrwalanie nawyków
dbania o higienę osobistą.
ad. c) rozwijanie i nabywanie prawidłowych
zachowań podc/as pracy w kuchni,
umiejętność przygotowywania posiłków
umiejętność zachowania się podc/.as
posiłku.
ad. d) umiejętność radzenia sobie w życiu
codziennym.
ad. e) umiejętność podejmowania decyzji o
niezbędnych zakupach, poznanie cen.

2) trening umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów.

ad. 2) nawiązywanie i podtrzymywanie
kontaktów, rozwiązywanie konfliktów.

d) trening umiejętności praktycznych,

3) Trening umiejętności spędzania czasu
wolnego.
a) słuchanie audycji radiowych i lv.
b) korzystanie z internetu,
c) udział w spotkaniach towarzyskich i
kulturalnych.
4) trening samorządności
5) trening lękowy

3.

Twórczych, integracja w grupie, nauka
odpoczynku i relaksu, rozładowanie
zablokowanych emocji i napięć, wyciszenie
ad. 2) integracja, nauka zachowania w
grupie, kontrola nad emocjami,
ad. 3) poprawa sprawności manulanych,
usprawnianie procesów poznawczych.
ad. 4) usprawnianie manulane,
rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz
uczuć, budowa poczucia własnej wartości,
rozwijanie zainteresowań, doskonalenie
swoich umiejętności, nauka pracy w grupie.
ad. 5) czytanie książki ze zrozumieniem,
pobudzanie do myślenia, koncentracja,
odprężenie, uspokojenie, odwrócenie uwagi
od czynników wywołujących stres.

Rehabilitacja:
1 ) sport
2) turystyka i rekreacja

ad. a) odprężenie, relaks, wyciszenie.
zwiększenie wiedzy,
ad. b) sprawniejsze posługiwanie się
internet em, wzbogacanie wiedzy.
ad, c) integracja, rozrywka, zwiększenie
wiedzy, ro/woj zainteresowań.
ad. 4) aktywizacja uczestników, wzajemne
wspieranie i umiejętność
współdecydowania, poczucie sprawczości.
ad. 5) regularne przyjmowanie leków,
możliwie stabilny stan zdrowia.
poprawa sprawności psychicznej i
fizycznej, rozwój orientacji w pr/.estrzeni,
integracja w grupie, relaks, odpoczynek.

zmiana otoc/enia,
l ) poradnictwo psychologiczne

2) rozmowy terapeutyczne

A k l \ w i z a c j a zawodowa

inne formy.
l ) pomoc w zalatwianiun spraw
urzędowych

2) praca socjalna

3) pomoc w dostępie do niezbędnych
świadczeń zdrowotnych:
a) uzgadnianie i pilnowanie terminów
wizy), u lekarzy,
b) pomoc w /akupie leków,
c) pomoc w dotarciu do jednostek
ochrony zdrowia,

d) opieka podczas pobytów w s/.pilali i
wizyt u lekar/y specjalistów,
e) pomiary parametrów ciśnienia
tętniczego.
Q wykonywanie opatrunków.

ad. 1) wzmocnienie uczestnika popr/.ez
rozmowę i znalezienie rozwiązania jego
osobistych problemów; dobre samopoczucie
uc/estnika, poprawa relacji z otoczeniem,
zmiana sposobu myślenia, dotarcie do
źródeł zaburzeń myślenia,
ad. 2) pomoc w rozwią/ywaniu problemów,
alternatywne spojrzenie na problemy,
rozładowanie emocji, wyciszenie,
uspokojenie.
umiejętność pisania CV, umiejętność
poruszania się po urzędzie pracy,
umiejętność zarejestrowania się jako
bezrobotny lub poszukujący pracy.
ad. 1) nabycie lub doskonalenie
umiejętności wypełniania wniosków ora./
innych drukowi dokumentów urzędowych,
pisania podań oraz nabycie lub
doskonalenie umiejętności e/ytania pism
urzędowych i korespondencji z instytucjami
użyteczności publicznej,
ad 2) ułatwianie interakcji między
jednostkćj a środowiskiem lokalnym,
zapobieganie izolacji społecznej uczestnika,
nabycie umiejętności rozwiązywania
problemów, podtrzymywanie i rozwijanie
umiejętności niezbędnych do
samodzielnego uczestnika, odkrywanie
indywidualnej odpowiedzialności za
zdrowie samoopiekc, przejmowanie
kontroli nad własnym życiem i poprawa
jego jakości, budowanie sieci oparcia
społecznego poprzez współpracę z
organizacjami społecznymi, instytucjami.
ad 3) stały kontakt z pracownikiem
medycznym,
ad a) regularne wizyty u lekarzy
specjał! słów,
ad b) realizacja recept,
ad. c) kontynuacja leczenia, podjęcie
leczenia w ra/ie wystąpienia nowych
chorób lub nasilenia objawów, w miarę
stabilny stan zdrowia,
ad. d) zapewnienie opieki podczas pobytów
w szpitalu (często rodzina nie podejmuje
wysiłków) itp.,
ad. e) stała kontrola stanu /drowia,
ad. f) pierwsza pomoc

5,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

starszy instruktor
terapii zajęciowej

instruktor terapii
zajęciowej
instruktor terapii
zajęciowej

instruktor terapii
zajęciowej

pielęgniarka

stars/.y opiekun

opiekun

CKUwK-nie
- średnie pomaturalne
terapeuta /ajęciowy
Zespół S/.kół Medycznych w K-nie
- średnie policealne
fizjoterapia
Policealne Studium Zawodowe
"Żak" w K-nie
- średnie pomaturalne
terapeuta /ajęciowy
Zespól Szkól Medycznych w
Koninie
- średnie policealne
terapeuta zajęciowy
Zespól S/.kół Medycznych im.
Karola Marcinkowskiego w K-nie,
- średnie policealne
masaż leczniczy
Policealne Studium Zawodowe
"Żak" w K-nie,
- średnie maturalne
technik odzie/.owy o spccj.
krawiectwo lekkie
Publiczne Technikum Odzieżowe
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w K-nie
- wyżs/.e licencjackie
pedagogika specjalna w zakresie
pedagogiki niepełnosprawnych
intelektualnie i terapii pedagogicznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Cjrzegorzewskiej w W-wie
- średnie pomaturalne
terapeuta zajęciowy
Zespół Szkól Medycznych w K-nie
- średnie pomaturalne
technik obsługi ruchu turystycznego
Policealne Studium Zawodowe
"Cosinus" w Koninie
- średnie pomaturalne
pielęgniarka
Medyczne Studium Zawodowe
w P-niu,
- Psychiatryczny terapeuta
Środowiskowy
- średnie pomaturalne
technikum mechaniczne
Technikum Górnicze dla Pracujących
ZPWBiEl w K-nie
- średnic
technik ekonomista
Technikum Ekonomiczne Zespołu

nieokreślony

1

nieokreślony
j

nieokreślony

1

na zastępstwo

1

nieokreślony
1

nieokreślony
1
1

nieokreślony

12.

13.

kierowca

sprzątaczka

Szkół Zawodowych im. M.
Kopernika w Koninie
- średnie
Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
w K-nie
- zawodowe
fryzjer
l/ba Rzemieślnicza w Po/naniu

nieokreślony

1
nieokreślony

0,5

b), inne formy zatrudnienia

Lp.
1

2.

Stanowisko/rodzaj
świadczonych usług
p sy cho log/poradnict
wo psychologiczne

Specjalista BHP

IldSĆ

Wykształcenie

godzin

- wyższe mgr- psycholog
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
- specjalista terapii uzależnień i
współu/ależnień - Instytut Psychologii
Zdrowia w Warszawie
- psycholerapeuta psychoterapii
dynamicznej - Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne w Krakowie
wyższe - specj. bhp

4

4

Kodzaj
umowy
umowa
zlecenie

urnowa
zlecenie

c) s/.kolenia personelu:

data

szkolenie

31.01.2011r Padaczka - wewnętrzne
31.01.2011r. Procedura wezwania pogotowia ratunkowego - wewnętrzne
05.04.2011 r Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zewnętrzne
03.11.2011r. Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy - wewnętrzne
03.ll.20Hr. Schizofrenia - wewnętrzne
3. Baza lokalowa Domu
a) powierzchnia użytkowa placówki - 417,43m2
b) rodzaj i powierzchnia poszczególnych pomieszczeń'

I. p.
1.

2

3
4
5
0

7

Pomieszczenie
biuro
pracownia komputerowa i socjoterapii
pracownia gospodarstwa domowego
kawiarenka
pracownia artystyczna
pokój 2-osobowy
pokój 3-osobowy

Powierzchnia
1 5,97m2
20,60m2
24,98 m2
25,65m2
33,21 m2
21.24m2
26,57m2

8
9
10
11
12

pokój wyciszeń
łazienka pobytu całodobowego
łazienka pobytu dziennego
We dla uczestników
We dla personelu

19,27ra2
5,73m2
9,02m2
I2,85m2
9,02m2

4. Zapewnienie dowozu na zajęcia :
a). Dom zapewnia dowóz TAK (tak, nie)
- we własnym zakresie TAK.
- umowa z firmą przewozową - IV. LICZBA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OPUŚCILI DOM WRAZ Z PODANIEM PRZYCZYN
ODEJŚCIA.
1. wygaśnięcie decyzji - 5
2. rezygnacja - 3
3. dom pomocy społecznej -1
RAZEM: 9
V ŚREDNIA LICZB A UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
1. Średnia dzienna liczba uc/estników obecna w ŚDS w poszczególnych miesiącach'
- styczeń 19
- luty 27
- marzec 24
- kwiecień 25
- maj 27
- czerwiec 24
- lipiec 25
- sierpień 23
- wrzesień 21
- październik 19
- listopad 16
- grudzień 16
Razem (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku ): 22
2. Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach:

Lp

Rodzaj zajęć

1
2
3
4
5
6
7

muzykoterapia
ludoterapia/zabawoterapia
ergoterapia
arteterapia
biblioterapia
trening funkcjonowania w życiu codziennym
trening umiejętności interpersonalnych i
rozwiązywania problemów
trening umiejętności spędzania czasu wolnetio
trening samorządności
trening lękowy

S
9
10

Średnia dzienna liczba osób na
zajęciach /. całego roku
2

12
6
4
2
25
6
3
22
8

11

12
13
14
15
16

rehabilitacja
psychoterapia
aktywizacja zawodowa
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
praca socjalna
pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń
zdrowotnych

4
5
0,25
1

3
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VI. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W § 21 ROZPORZĄDZENIA l JliJ
EFEKTY

I.p.
1

2.

Podmiot z którym SDS współpracuje
Ośrodki pomocy społecznej z terenu
powiatu konińskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Koninie

Powiatowy Urząd Pracy

"
4.

Stowarzys/eiiie "Radość" w Głebockiem

5.

Fudacja Mielnica

6.

Koniński Bank Żywności

7.

Stowarzyszenie "Zrozumieć i pomóc" w
Poznaniu

8.

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Dobrego
Pasterza w Ślesinie

9.

Klasztor w Bieniszewie

10.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Ślesinie

Efekty prowadzonej współpracy
- skierowanie na pobyt osób przewlekle
psychicznie chorych,
- monitorowanie sytuacji rodzinnej i
socjalnej uczestników.
- wydawanie dezyzji kierujących do
Domu,
- darmowe doradztwo radcy prawnego,
- udział 6 uczestników Domu w projekcie
systemowym "Mogę pracować - wsparcie
dla osób zagrożonych wykluczeniem
doświadczających szczególnych trudności
na rynku pracy" .
obsługa uczyslników jako osoby
bezrobotne niepełnosprawne i
poszukujące pracy
udział uc/estników w imprezie
intearacyjnej "Piknik ze strażakami"
udział uczestników w imprezie
integracyjnej "Piłka na plaży 2011",
- 1 300kg na rok dla Domu i uczestników,
- udział uczestników w akcji "Podziel się
posiłkiem" w roli wolontariuszy,
udział uczestników w konkursie
plastycznym "Co zrobić ?. tak dobrze
ro/.poczetym dniem'.'"; dwie uczestniczki
Domu /.ostały wyróżnione w konkursie a
ich prace przedrukowane w formie
pocztówki "Kartka dla urzędnika"
kolportowane w urzędach państwowych,
- wspólne kolędowanie w Domu przy
udziale proboszcza parafii,
- ud/.iał uczestników w odpuście
parafialnym.
- Wigilia w towarzystwie proboszcza
parafii
udział w odpuście oraz zwiedzanie
klasztornych pomieszczeń przez
uc/estników,
udział uczestników w wystawach i
wernisażach

11.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w
Swarzędzu

12.

Dom Pomocy Społecznej w Slesinic

13.
14.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Koninie
Starostwo Powiatowe w Koninie

15.

Miasto i Gmina Słftsin

16.

Sponsor/y/ darczyńcy prywatni

udział w Przeglądzie Grup Teiralnych
Środowiskowych Domów Samopomocy wyróżnienie Domu
udział uczestników w zabawie
karnawałowej i przedstawieniu w
wykonaniu krakowskich aktorów
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
dla uc/estników oraz legitymacje.
dotacja na realizację bieżących działań w
wysokości lO.OOO.OOzł
sponsoring transportu na wycieczkę
jednodniowej dla uczestników do Toruń,
- przekazanie środków finansowych dla
uczestników Domu,
- pr/.ekazanie materiałów budowlanych na
remonty domów uczestników,
- przekazanie odzie/y dia uboższych
uczestników Domu.

Ml OCENA RliALIZACJl /ADAŃ ORAZ EWENTUALNE WNIOSKI
Środowiskowy Dom Samopomocy w roku 2011 realizował zadania wynikające z zadań
zleconych w ramach przydzielonych środków finansowych ora/, w ramach dodatkowo
pozyskanych, m.in.:
— po/yskać żywność z Konińskiego Banku Żywności (ponad 1300kg) na realizację usługi
gorącego posiłku dla uczestników Domu ora/ obdarowania indywidualnie uczestników
wypierając ich zwykle skromny budżet domowy.
— /.organizować l-dniową wycieczką do Torunia dla uczestników w 100% pokrytą pr/.e/.
sponsorów,
- zdobyć materiały budowlane na remont pomieszczeń zamieszkiwanych przez, jednego
z naszych uczestników.
Ponadto Starostwo Powiatowe w Koninie, które prowad/.i Dom, przeznaczyło z własnych środków
dodatkowe 10.000,00zł na realizacje /adań zleconych. Wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego
było koniec/ne aby Dom mógł funkcjonować do końca 2011 roku. Mimo to dowozy uczestników
musiały zostać ograniczone od listopada do grudnia 2011 roku do trzech w tygodniu.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie środwiskowych domów
samopomocy
— dostosowano częściowo nowe standardy pomieszczeń Domu -utworzono pokój wyciszeń,
- wdrożono nowe zasady funkcjonowania Domu, m.in. powołano Zespół wspierającoaktywizujący Domu oraz Radę Domu,
— powstała nowa dokumentacja, m.in. przygotowano projekty nowego statutu i regulaminu
organizacyjnego, powstał program d/.iałalności Domu i plan pracy na rok 2011, zmieniono
sposób prowadzenia akt osobowych, ewidencji i oceny uczestników,
- wdrożono system szkoleń wewnętrznych polegających na pogłębianiu i dzieleniu się wiedzą
współpracowników.
Ponadto:
- wprowadzono nowe formy treningów: samot /.ądności i wolontmiatu oraz /.ajeć: ćwic/.enia
relaksacyjne, ćwiczenia poprawiające refleks, pamięć i koncentrację oraz zajęcia nauki
fotografowania,
- rozszerzono ideę samopomocy o nowe działania.

Uczestnicy wspierani i aktywizowani przez Zespól poprzez treningi i zajęcia osiągali swoje
duże i małe sukcesy, mogąc pochwalić się:
— udziałem w ogólnopolskiej akcji "Podziel się posiłkiem" i zebraniem ponad 50 kg żywności
dla potrzebujących dzieci,
- wyróżnieniem w Przeglądzie Grup Teatralnych Środowiskowych Domów Samopomocy
w Swarzędzu,
— wyróżnieniem 2 uczestniczek Domu w konkursie "Co zrobić z tak dobrze rozpoczętym
dniem?" i przedrukiem ich prac w formie "Kartki dla urzędnika",
— zajęciem III miejsca za "Bieg w portkach" oraz w piłce siatkowej podczas spotkania
integracyjnego "Piłka na Plaży" organizowanego prze/ Fundacje Mielnica,
- zajęciem I miejsca w konkursie plastycznym "Tęcza Radości" oraz III miejsca w konkursie
sportowym podczas Pikniku w "Radości" ze Strażakami,
- udziałem w projekcie systemowym "Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych
wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy",
Uczestnicy w ramach idei samopomocy:
- wyremontowali pomieszczenia zamieszkiwane przez jednego z naszych uczestników tym
samym znacznie poprawiając jego warunki życia,
— zebrali duże ilości odzieży i przedmiotów dla najbardziej potrzebujących uczestników
Domu,
- organizowali, w miarę swoich możliwości, zbiórki i wzajemną wymianę plonów rolnych
pochodzących z ich prywatnych upraw.
Wszystkie wyżej wymienione formy działania opierają się na zasobach własnych,
szczególnie ludzkich i życzliwości instytucji oraz osób z zewnątrz. Niestety bieżące, stałe i stale
rosnące wydatki, tj. na paliwo i remont samochodu służącego do przewozu uczestników (ponad
45,5 tys.zł) oraz koszty eksploatacji użytkowanych pomieszczeń (ogrzewanie, woda, energia,
wywóz nieczystości itd. - razem ponad 42 tyś. zł) zagrażają funkcjonowaniu ośrodka w roku
następnym.
VIII. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZMIANACH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA
DOMU
Z uwagi na nowe, obowiązujące przepisy, które znacznie ograniczyły czas pobytu w ośrodku
oraz nałożyły wysokie odpłatności na osoby korzystające z tego rodzaju pomocy, pobyt
całodobowy stał się formą mało atrakcyjną dla uczestników i bardzo kosztowną dla ośrodka.
W związku z powyższym w dniu 04.11.2011 r. wystosowano wniosek do Wojewody
Wielkopolskiego o przekształcenie miejsc pobytu całodobowego na miejsca pobytu dziennego.
W dniu 25.11.20Hr. Wojewoda Wielkopolski przychylił się do wniosku - z dniem 01.01.2012r.
zlikwidowano 5 miejsc całodobowych i zwiększono liczbę miejsc dziennych o 5 (z 30 do 35).
W związku z powyższym od 2012 roku konieczne było zmniejszenie zatrudnienia.
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Dagmara Szyinańska-Gffralska

Slesin, dnia 15 lutego 2012 roku
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