
Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2011 roku.

Załącznik nr 1

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

I. DANE ADRESOWE

1.  Nazwa jednostki:  Środowiskowy Dom Samopomocy
     adres:  ul. Willowa 3a, 63-800 Gostyń
     tel. 65 572 00 73
     fax. 65 572 00 73
     e-mail.violetta.skorupska@mgops.gostyn.pl
     kierownik jednostki: Violetta Skorupska
     od kiedy funkcjonuje: od lipca 1998 r.

2. Organ prowadzący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
     adres: ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
     tel. 65 572 39 11, 65 572 01 11, 65 572 01 64
     fax. 65 572 39 11
     e-mail. mgops@gostyn.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. Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób
1. Choroba psychiczna 2

2. Upośledzenie umysłowe w tym: 30

- głęboki stopień upośledzenia umysłowego 0

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 12

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 15

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza 
neurologiczne

3

3. Inne  zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków 
psychoaktywnych
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5. Liczba i rodzaj miejsc:
    liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji - 32
    liczba miejsc w ośrodku -  28 w tym:
    dziennych  - 28  całodobowych – 0.

II. FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

LP Formy zajęć Efekty prowadzonej działalności
1. Terapie 

- kulinarna
- plastyczna
- krawiecka
- silvoterapia
- komputerowa
- muzyczna
- teatralna
- biblioterapia

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności 
samodzielnego życia.
- osiągnięcie większego stopnia autonomii.
- samodzielny wybór przez uczestników rodzaju terapii 
w danym dniu, samodzielne podejmowanie decyzji
- doskonalenie posiadanych i poznanych technik
- zwiększenie umiejętności manualnych i 
percepcyjnych
- zwiększenie koncentracji uwagi na danej czynności 
oraz orientacji przestrzennej.
- rozwój sprawności ruchowej i manualnej
- nabycie umiejętności współdziałania w grupie, 
podziału obowiązków
- nauka obsługi narzędzi i urządzeń.  Dbałość o 
estetykę stanowiska pracy
- większa mobilizacja uczestników do działania na 
różnych płaszczyznach
- zwiększenie umiejętności praktycznych
- nabywanie umiejętności brania odpowiedzialności za 
własne czyny i zachowanie
- rozwój wrażliwości artystycznej i twórczości 
podopiecznych
- stosowanie przepisów BHP na poszczególnych 
stanowiskach
- przygotowanie programów artystycznych i 
muzycznych
- rozwijanie zdolności indywidualnych

2. Treningi 
- Umiejętności interpersonalnych
- Umiejętności praktycznych
- Spędzania czasu wolnego i rozwijania 
zainteresowań
- Dbałości o wygląd zew.  i higieniczne 
- Funkcjonowania w życiu codziennym
- Rozwiązywania problemów
- Kształtowania pozytywnych relacji z 
otoczeniem
-Kulinarny
- Budżetowy

- zwiększenie umiejętności podejmowania decyzji i 
brania odpowiedzialności za nie
- większe zrozumienie zasad postępowania w różnych 
syt społecznych
- zwiększenie umiejętności manualnych i 
percepcyjnych
- zwiększenie koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni, 
refleksu, logicznego myślenia
- rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej
- rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi i 
programami   telewizyjnymi, literaturą
- utrzymanie i rozwój poziomu wiadomości z zakresu 
czytania, liczenia, ogólnych oraz specjalistycznych np. 
przyrodniczych, historycznych
- zdobywanie podstawowych umiejętności 
posługiwania się komputerem i urządzeniami z nim 
współpracującymi
- stopniowa obsługa urządzeń, narzędzi i sprzętu 
będącego na wyposażeniu ŚDS (pralka, żelazko, 
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sprzęt AGD)
- zwiększenie poszanowania cudzej własności
- zwiększenie potrzeby czystości i porządkowania 
stanowisk pracy oraz otoczenia
- zwiększenie zaradności życiowej, umiejętności 
samoobsługi, praktycznych, umiejętności zaspakajania 
własnych potrzeb
- zwiększenie umiejętności racjonalnego 
dysponowania budżetem, poznanie wartości pieniądza
- samodzielne dokonywanie zakupów podstawowych 
produktów spożywczych
- zmniejszenie sytuacji konfliktowych między 
uczestnikami
- załatwianie spraw urzędowych, wypełnianie 
dokumentów przy wsparciu i samodzielnie
- podnoszenie samoświadomości uczestników. 
Poprawa samooceny. - zwiększenie możliwości 
komunikacyjnych.

3. Rehabilitacja
- Ruchowa
- Zajęcia na pływalni
- Zajęcia w kręgielni
- Turnieje wewnątrzośrodkowe
- Gry i zabawy terenowe
- Spacery
- Zabawy taneczne

- zapobieganie bierności
- udział w zawodach sportowych
- zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej
- rozwój umiejętności współpracy podczas gier 
zespołowych, rywalizacji
- korygowanie wad sylwetki
- rozwój motoryki małej i dużej

4. Psychoterapia
- Indywidualne konsultacje z psychologiem dla 
uczestników, rodzin i opiekunów 
- Treningi grupowe z psychologiem 
zwiększające motywację, pogłębiające 
zrozumienie siebie i innych

- wskazanie możliwości kierowania i stymulowania 
własnym rozwojem, opracowanie opinii 
psychologicznych uczestników
- zwiększenie motywacji uczestników do działania, 
pogłębienie zrozumienia siebie i otoczenia
- zwiększenie  umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach międzyludzkich oraz podnoszenie 
świadomości uczestników i ich umiejętności głębszego 
poznania.

5. Aktywizacja zawodowa
- Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym
- Spotkania indywidualne z doradcą 
zawodowym

- konstruowanie CV i listu motywacyjnego
- rozmowy aktywizujące
- rozeznanie lokalnego rynku pracy chronionego oraz 
form aktywizacji zawodowej prowadzonej przez inne 
instytucje

6. Inne formy
- Integracja społeczności ŚDS
- Integracja ze środowiskiem i otoczeniem 
domu
- Współpraca z rodzinami i opiekunami
- Rozwój życia kulturalnego uczestników
- Działalność Rady Domu
- Zajęcia z fotografowania.

- spotkania społeczności ŚDS
- Drzwi otwarte w ŚDS
- obchody wspólnych ważnych świąt
- prezentowanie dorobku ŚDS wśród społeczności 
lokalnej
- spotkania indywidualne i grupowe zebrania z 
rodzinami i opiekunami
- Udział uczestników w organizowanych na zew. 
przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych, 
wystawach
- przygotowanie do korzystania z różnych form 
kulturalnego spędzania czasu wolnego.
- przejmowanie współodpowiedzialności za 
przygotowanie uroczystości
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III. ZASOBY DOMU

1. Środki finansowe

a). środki przekazane z budżetu Wojewody – 327 663 zł
b). inne środki – 137 566,98 zł – budżet gminy

Razem – 465 229,98 zł

2. Pracownicy :

a). pracownicy etatowi

Lp. Stanowisko Wykształcenie/rodzaj 
ukończonej szkoły

Wymiar etatu Umowa na czas 
określony/nieokreślony

1. Kierownik ŚDS Wyższe magisterskie 
pedagogiczne/ 

Resocjalizacja i praca 
socjalna oraz 

specjalizacja z zakresu 
organizacji pomocy 
społecznej i pracy 

socjalnej

1,00 nieokreślony

2. Opiekun Średnie/ LO 0,50 nieokreślony

3. Technik fizjoterapii Średnie/ Policealne 
studium medyczne

1,00 nieokreślony

4. Terapeuta Wyższe 
magisterskie/Pedagogik

a opiekuńczo 
-wychowawcza oraz 

specjalizacja w 
organizacji pomocy 

społecznej

1,00 nieokreślony

5. Terapeuta Wyższe 
magisterskie/Akademia 

muzyczna

0,50 nieokreślony

6. Starszy terapeuta Wyższe 
magisterskie/Pedagogik

a specjalna

1,00 nieokreślony

7. Starszy terapeuta Wyższe magisterskie 
pedagogiczne

0,75 nieokreślony

8. Starszy terapeuta Wyższe 
magisterskie/Terapia 

pedagogiczna

1,00 nieokreślony

9. Starszy instruktor 
terapii zajęciowej

Średnie/Policealne 
Studium medyczne

1,00 nieokreślony

10. Księgowa Wyższe licencjackie/ 
Wyższa Szkoła 

Bankowa

0,75 nieokreślony

11. Sprzątaczka Średnie ekonomiczne 0,50 nieokreślony

12. Kierowca-opiekun Średnie/Policealne 
studium zawodowe

0,50 nieokreślony
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b).  inne formy zatrudnienia

Lp. Stanowisko/rodzaj 
świadczonych usług

Wykształcenie Ilość godzin 
miesięcznie

Rodzaj umowy

1. Psycholog Wyższe Zlecenie wykonania zadania

c). szkolenia personelu
• Kształtowanie  kompetencji  społ.  u  podopiecznych  dla  pracowników  ŚDS  – 

szkolenie grupowe
• Przygotowanie,  zakres,  realizatorzy  strategii  i  rozwiązywania  problemów społ.  z 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – 1 osoba
• Kurs interpersonalny – 2 osoby
• Tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych – 4 osoby
• Wolontariat pracowniczy – 2 osoby
• Kurs samoobrony – 1 osoba
• Dokumentacja ŚDS i tworzenie indywidualnych planów postepowania wspierająco-

aktywizującego – 1 osoba

3. Baza lokalowa Domu
a). powierzchnia użytkowa placówki  252,2 m2
b). rodzaj i powierzchnia poszczególnych pomieszczeń

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia 
1. Sala klubowa                              9,9 m2

2. Szatnia 9,0 m2

3. Pracownia muzyczna 8,0 m2

4, Pracownia silvoterapii 8,0 m2

5. Magazyn x2                                             łącznie 9,6 m2

6. Kantorek sprzątaczki 1,9 m2

7, WC -parter 1,6 m2

8. Łazienka- parter 4,3 m2

9. Pomieszczenie gospodarcze 5,0 m2

10. Pracownia kulinarna 18,8 m2

11. Zmywalnia 4,4 m2

12. Pracownia plastyczna 28,6 m2

13. Sala rehabilitacji ruchowej 31,5 m2

14. Łazienka przy Sali rehabilitacji-piętro 4,2 m2

15. Pracownia komputerowa 16,2 m2

16. WC dla personelu 3,3 m2

17. WC - piętro 12,3 m2

18. Biuro kierownika 7,2 m2

19. Pomieszczenie biurowe 7,2 m2
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20. Pomieszczenie administracji biurowej 7,3 m2

21. Korytarz parter 21,5 m2

22. Korytarz piętro 32,4 m2

4. Zapewnienie dowozu na zajęcia :
a). Dom zapewnia dowozu TAK
• we własnym zakresie TAK
• umowa z firmą przewozową NIE

IV. LICZBA UCZESTNIKÓW,  KTÓRZY OPUŚCILI DOM WRAZ Z PODANIEM 
PRZYCZYN ODEJŚCIA.

1 osoba z powodu przejścia do WTZ
1 osoba z powodu pójścia do DPS
1 osoba zmieniała ośrodek wsparcia na Dom Dziennego Pobytu
1 osobie wygasła decyzja pobytowa, z powodu braku miejsc znajduje się na liście osób 
oczekujących

V. ŚREDNIA LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ.

1. Średnia dzienna liczba uczestników obecna w ŚDS w poszczególnych miesiącach:   
- styczeń  28
- luty 28
- marzec  28
- kwiecień  28
- maj  28
- czerwiec  28
- lipiec  28
- sierpień 28
- wrzesień 28
- październik 28
- listopad 28
- grudzień 28

Razem  (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku ) - 28 osób      

2. Średnia dzienna liczba uczestników obecna na poszczególnych zajęciach: 

Lp.          Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach z całego roku.
1. Pracownia komputerowa oraz 

zajęcia fotografowania
5,5

2. Pracownia kulinarna 4,5

3. Pracownia plastyczna 10,28

4. Silvoterapia 4,0
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5. Pracownia plastyczna 5,0

6. Pracownia teatralna i 
biblioterapii

6,0

7. Rehabilitacja ruchowa 8,0

8. Aktywizacja zawodowa 2,0

9. Zajęcia z psychologiem 2,0

10. Spotkania społeczności 27,0

VI. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W § 21 ROZPORZĄDZENIA I JEJ 
EFEKTY

Lp. Podmiot z którym ŚDS współpracuje Efekty prowadzonej współpracy
1. Stowarzyszenie „Ja też pomagam” Opracowanie i realizacja projektów skierowanych do 

osób niepełnosprawnych m. in. Uczestników ŚDS 
- „Hydroterapia” – zajęcia na krytej pływalni
- „Kultura wszędzie smakuje inaczej” – organizacja 
wystawy prac plastycznych, Andrzejkowego balu 
maskowego, wycieczki do Arboretum w Kórniku oraz 
Prezentacji dorobku ŚDS

2. Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych NIE 
SAMI

Udział uczestników ŚDS i członków stowarzyszenia 
we wspólnych wyjazdach i organizowanych 
imprezach np.pikniki wyjazdowe

3. PCPR w Gostyniu Udział uczestników ŚDS w projekcie systemowym 
realizowanym przez PCPR przy wsparciu 
pracowników ŚDS m.in. wycieczce do Zakopanego, 
turnusie rehabilitacyjnym, kursie komputerowym, 
doradztwie zawodowym, zajęciach na pływalni i 
rehabilitacji indywidualnej

4. Szkoła Muzyczna w Gostyniu Udział w koncertach organizowanych przez szkołę

5. Szkoła specjalna w Brzeziu Udział uczniów w Drzwiach otwartych ŚDS oraz 
integracja podczas organizowanych imprez

6. Polski Związek Wędkarski koło nr 5 Udział w zawodach wędkarskich zorganizowanych 
dla uczestników ŚDS

7. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w 
Gostyniu

Współorganizator wystawy prac plastycznych dla 
osób niepełnosprawnych oraz wypożyczanie książek

8. Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” Udział uczestników w organizowanych koncertach, 
przedstawieniach teatralnych, sensach filmowych, 
wynajęcie Sali na imprezy organizowane przez ŚDS

9. Muzeum Ziemi Gostyńskiej Udział w organizowanych wystawach

10. Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Współpraca z klasami integracyjnymi, zaproszenie 
do ŚDS na Drzwi otwarte oraz udział w zabawie 
andrzejkowej 

11. Domy Pomocy Społecznej w Chumiętkach, 
Rogowie, Chwałkowie, Zimnowodzie

Integracja mieszkańców i uczestników podczas 
zawodów sportowych oraz zabaw towarzyskich

12. Środowiskowe Domy Samopomocy w 
Chwałkowie, Krzywiniu, Lesznie, Rawiczu, 
Kościanie, Śremie, Górze

Integracja uczestników podczas konkurencji 
sportowych, zabaw towarzyskich, przeglądów 
teatralnych i muzycznych, konkursów plastycznych
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13. KSS-LOK-UIS-Zarząd Powiatowy Ligi Obrony 
Kraju Borek

Integracja środowisk osób niepełnosprawnych, 
popularyzacja sportu, udział w zawodach 
sportowych

14. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyniu Nieodpłatne korzystanie z Sali i wyposażenia

VII.    OCENA REALIZACJI ZADAŃ ORAZ EWENTUALNE WNIOSKI.

Realizacja poszczególnych celów i zadań w 2011 r. była zgodna z wyznaczonym planem 
pracy. W zakresie merytorycznym dążono do zrealizowania założonych celów i rezultatów. 
Poszczególne zadania  – terapia,  treningi  były  systematycznie  prowadzone i  zostały w 
pełni zrealizowane.
ŚDS  wykorzystał  możliwość  skierowania   dodatkowej  osoby  podczas  dłuższej 
nieobecności spowodowanej chorobą uczestnika.
W  miarę  możliwości  i  posiadanych  środków  przeprowadzono  remont  w  budynku. 
Przystosowano  m.  in.  pomieszczenie  na  szatnię  dla  uczestników.  Założono  panele 
podłogowe  w  sali  rehabilitacji.  Wymieniono  kabiny  prysznicowe  i  wyposażono  w 
udogodnienia  dla  osób  niepełnosprawnych.  Założono  oporęczowanie  na  korytarzu 
ułatwiające poruszanie się osobom w gorszej  kondycji  fizycznej.  Wymalowano drzwi w 
obiekcie, pomieszczenia biurowe oraz część pracowni terapeutycznych.
W celu likwidacji barier architektonicznych pozyskano schodołaz umożliwiający pokonanie 
schodów osobom na wózkach inwalidzkich.
Po kontroli  Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją, wykonano dwa z czterech 
obowiązków  ze  względu  na  ograniczenia  finansowe.  Wyposażono  pomieszczenie 
pracowni kulinarnej w  gaśnicę przenośną o masie środka gaśniczego min.2 kg lub 3 dm3 
przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy F oraz przeprowadzono przegląd techniczny i  
czynności konserwacyjne awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku. 
Nie wykonano ze względu na brak środków obowiązku wyposażenia obiektu w hydranty 
wewnętrzne  25  m  z  wężem  półsztywnym  na  każdym  piętrze.  Nie  wdrożono  również 
instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego dla  obiektu.  Termin  wykonania ww.  obowiązków 
wyznaczono na 31.03.2012 r.
Poczyniono  starania  o  pozyskanie  dodatkowych  pomieszczeń  usytuowanych  w  tym 
samym budynku na potrzeby ŚDS.
Zgodnie z opracowanym i przedstawionym Programem naprawczym działania te pozwolą 
osiągnąć wymagane standardy w zakresie częściowej likwidacji barier architektonicznych, 
pozyskania pomieszczeń do wyodrębnienia jadalni oraz dwóch wielofunkcyjnych sal do 
prowadzenia działalności wspierająco-aktywizującej i rehabilitacyjnej.

VIII.  INFORMACJE O PLANOWANYCH ZMIANACH W ZAKRESIE 
FUNKCJONOWANIA DOMU.

Zgodnie  z opracowanym i  przedstawionym w roku 2011.  Programem naprawczym dla 
Środowiskowego  Domu Samopomocy w  Gostyniu  od  dnia  1  stycznia  2012  r.  została 
przyłączona dodatkowa powierzchnia istniejącego budynku na ul Willowej 3 a. 
Całkowita  powierzchnia  ŚDS zwiększyła  się  z  252,2  m2 (bez wiatrołapu)  o  122,6  m2 
łączna powierzchnia budynku wynosi 374,8 m2.
Działania  te  pozwolą  osiągnąć  wymagane  standardy  w  zakresie  częściowej  likwidacji  
barier architektonicznych, pozyskania pomieszczeń do wyodrębnienia jadalni oraz dwóch 
wielofunkcyjnych  sal  do  prowadzenia  działalności  wspierająco-aktywizującej  i 
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rehabilitacyjnej.
W miarę pozyskanych środków zostanie przeprowadzony bieżący  remont przyłączonych 
pomieszczeń  po  działalności  Świetlicy  Osiedlowej.  Dodatkowe  pomieszczenia  zostaną 
wyposażone,  dostosowane  do  działalności  terapeutycznej  ŚDS  i  specyfiki  pracowni 
terapeutycznych - plastycznej, muzycznej, biblioterapii i teatralnej. Zostanie wyodrębniona 
również część jadalna.
Po  dostosowaniu  pomieszczeń  do  wymaganych  standardów ŚDS w Gostyniu  planuje 
zwiększenie miejsc pobytowych z 28 na 30.
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