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                          SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  JEDNOSTKI  

                                                   ZA     ROK  2013                                                                                              

                         
 

 

                               I  Formy i efekty prowadzonej działalności 
 
   Oferta usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach skierowana jest do 

odbiorców typu A i B.  

1. Oferta usług  typu A skierowana jest do osób chorujących psychicznie, zwłaszcza 

doświadczających zaburzeń psychotycznych (min. schizofrenia, zab.schizotopowe, 

schizoafektywne, urojenia). Korzystanie z oferty ŚDS jest  uzupełnieniem leczenia 

farmakologicznego, umożliwia zmniejszenie liczby i intensywność nawrotów choroby. 

Do realizacji celów terapeutycznych wykorzystuje się różnorodne formy zajęć, 

dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Istotnym elementem 

pracy rehabilitacyjnej z uczestnikiem, wspierającym skuteczność wszelkich oddziaływań 

jest współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym. 

ŚDS we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego oferują 

rodzinom kompleksowy system wsparcia.  

Uczestnicy, mimo trudności w codziennym funkcjonowaniu stają się bardziej aktywni, czują się 

pewniej w kontaktach z bliskimi, rozwijają swoje zainteresowania, odkrywają swoje mocne 

strony, są bardziej otwarci, zaradni. Korzystanie z oferty usług świadczonych przez ŚDS może w 

dłuższej perspektywie stać się punktem wyjścia do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, podjęcia pracy. 

 

2. Oferta usług typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych umysłowo i 

fizycznie, które potrzebują wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną. Pozwala ona 

na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie 

swoich umiejętności i zwiększanie obszarów samodzielności. Oferta zajęć 

dostosowywana jest indywidualnie do każdego uczestnika, a formy pracy i metody 

pozwalają mu rozwijać się we własnym tempie, bez presji czasowej. Efektywne formy 

terapii ukierunkowane są na: integrację z otwartym środowiskiem, budowanie poczucia 

własnej wartości, zdobywanie wiedzy pomagającej im w codziennym funkcjonowaniu. 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które korzystają z zajęć oferowanych przez ŚDS, 

mają możliwość aktywnego uczestniczenia w codziennym życiu ośrodka, otwartego wyrażania 

swoich opinii i potrzeb. Zajęcia prowadzone są  na bazie pracowni terapeutycznych, m.in. 

kulinarnej, technicznej, plastycznej, sali rehabilitacyjnej, gabinetów specjalistycznych (pedagog, 

psycholog, logopeda). 

 

 



    Podstawą i  źródłem wszelkich efektów terapeutycznych jest oparta na wzajemnym zaufaniu 

współpraca z rodzinami uczestników ( dotyczy obu typów). Jest to istotny element pracy 

 rehabilitacyjnej warunkujący skuteczność oddziaływań. Wspólne zaangażowanie zespołu 

terapeutycznego i rodziny w proces terapeutyczny na poprawę jej funkcjonowania w środowisku  

oraz wspiera bliskich w ich codziennym życiu. 

 

 

                                              II  Zasoby Domu  
 

1. Finanse 
 

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok 

                               2013 – Zadania zlecone 

 
 Kierunki wydatków Plan początkowy     Plan po zmianach  Wykonanie planu  

 na  31.12.2013 

Wydatki bieżące ogółem   486.000,00  529.748,00 529.748,00 
w tym :    
Wynagrodzenia i pochodne   422,192,00   464.792,00  464.792,00 
Pozostałe wydatki     63,808,00     64.956,00    64.956,00 

  

        Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok 

                               2013  – Zadania własne 
 

 Kierunki wydatków Plan początkowy 

   

Plan po zmianach  Wykonanie planu 

 do 31.12.2013 

Wydatki bieżące ogółem   144.375,00   153.414,00   144.375,00 
w tym :    
Wynagrodzenia i pochodne    19.230,00     18.655,00     19.928,00 
Pozostałe wydatki  125.145,00    134.759,00   124.447,00 

  

             Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok 

                                       2013 – Zadania zlecone 

 
 Kierunki dochodów Plan początkowy     Plan po zmianach  Wykonanie planu  

 na  31.12.2013 

Dochody ogółem    18.000,00   18.000,00    12.971,18 
w tym :    
                 § 2350   18.000,00   18.000,00    12.971,18 

 

        Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok 

                                        2013  – Zadania własne 
 

 Kierunki dochodów Plan początkowy 

   

Plan po zmianach  Wykonanie planu 

 do 31.12.2013 

Dochody ogółem       3.050,00       6.570,00      6.974,06 
w tym :    
                   § 0960               0,00       3.520,00       3.520,00 
                   § 0970       3.050,00       3.050,00       3.147,57 
                   § 0920              0,00              0,00          306,49 

 

 

 



        Zobowiązania i środki na rachunku bankowym według stanu 

                                       na dzień 31.12.2013r. 

 
    

  Zadania Zlecone 

 

Zadania Własne 

 

Zobowiązania 

     

              35.811,95 

 

          7.350,41 

 

Środki na rachunku bankowym 

     

               0,00 

 

              0,00 

 

 

  Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał pomoc finansową w kwocie 3.520 zł 

od prywatnych firm i instytucji  na realizację przedsięwzięcia o charakterze wojewódzkim,  

tj. XV Integracyjnego Przeglądu Amatorskiej Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, 

którego organizatorem jesteśmy od pierwszej edycji.     
 

 

2. Zaplecze kadrowe 
 

W Środowiskowym Domu Samopomocy na 8,81  etatach  zatrudnionych jest  na podstawie 

umowy o pracę 11 osób. Skład zespołu pracowniczego przedstawiał  się następująco: 

- dyrektor -  1 etat   

- gł. księgowy -   3/4  etatu  

- terapeuta – 1 etat  

- starszy instruktor terapii zajęciowej -  2  etaty  

- instruktor terapii zajęciowej - 1  etat   

- starszy technik fizjoterapeuta - 1  etat  

- technik fizjoterapeuta  - 1  etat  

 - specjalista - logopeda  - 2/5  etatu 

 - psycholog kliniczny – 1/6 etatu 

 - pokojowa -  1/2 etatu 

 

    Wśród zatrudnionych pracowników  cztery osoby posiadają wykształcenie wyższe 

magisterskie, trzy osoby wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat), dwie osoby pomaturalne 

zawodowe, jedna osoba średnie o profilu technikum zawodowego,  jedna osoba  podstawowe. 

   Wszyscy  pracownicy posiadają umowy zawarte na czas nieokreślony. 

 

3. Realizacja procesu dochodzenia do standardów 

 
W roku 2012 Środowiskowy dom samopomocy w Krapkowicach złożył  wniosek, na podstawie 

którego została zawarta Umowa nr 4/2012 w sprawie udzielenia w 2012r. dotacji celowej na 

finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z rozwojem 

sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Część środków przekazanych na to 

zadanie w kwocie 15.000 zł została udzielona na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z 

umową i wcześniejszym opisem zapotrzebowania środki w w/w kwocie zostały przekazane na 

przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z rozbudową Środowiskowego Domu 

Samopomocy.  

W roku 2013 złożony został kolejny wniosek na kwotę  1 462 082 zł  uwzględniający w głównej 

mierze środki inwestycyjne i wyposażenie  związane z rozbudową Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krapkowicach. W piśmie nr PS.III.3122.3.5.2013.ZL z dnia 9 lipca 

poinformowano, iż złożony przez nas wniosek nie został uwzględniony przez Ministerstwo. 



   Inwestycja, o której mowa, dotyczy rozbudowy Środowiskowego Domu o powierzchnię 

niezbędną do prawidłowego funkcjonowania jednostki, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W chwili obecnej z usług 

ośrodka wsparcia korzysta 45 uczestników klasyfikujących jednostkę do typu AB , w planach jest 

rozszerzenie działalności o typ C. Niewielkie możliwości lokalowe utrudniają prowadzenie zajęć 

wyodrębnionych dla poszczególnych grup. 

    Biorąc pod uwagę powierzchnię pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne w 

przeliczeniu na uczestnika wynosi ona zaledwie 6,2 m2. Wymagania standardowe wynoszą 

minimum 8 m2, aby więc dostosować obecne warunki do wskazanych wymagań należałoby 

zmniejszyć liczbę miejsc o 10. Byłaby to katastrofalna w skutkach decyzja, która uderzyłaby 

bezpośrednio w samych uczestników. 

   
 

                                                       III  Uczestnicy  

 
   W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wydał  63 decyzje administracyjne  

kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy. W tym : wydana została 1 decyzja czasowa  

oraz nastąpiły  4 wygaśnięcia decyzji i 3 uchylenia decyzji. Na dzień 31.12.2013r. 55-ciu 

uczestników posiadało decyzję w mocy. Z  usług ośrodka wsparcia w roku 2013r. skorzystało  13 

osób, które po raz pierwszy otrzymały  decyzję kierującą do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krapkowicach. 

  

   W roku sprawozdawczym zostały podpisane  porozumienia międzygminne w sprawie 

powierzenia realizacji zadania publicznego  Gminie  Krapkowice. Z tej możliwości  skorzystała  

Gmina Strzeleczki ( 1 osoba) i Gmina Gogolin (3 osoby) oraz Gmina Walce ( 1 osoba)  

umożliwiając  uczestnictwo w ośrodku wsparcia swoim  mieszkańcom. 

   W planach na rok 2014 podjęto starania dotyczące powstania grupy uczestników 

kwalifikujących się do typu C – osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych.  

 

 

Poniższe tabele przedstawiają strukturę liczbową uczestników pod względem typu schorzeń, płci, 

sposobu poruszania się . 

 

 

   Tab. 1. Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na typ schorzeń ( A/B ) 

Lp Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Uczestnicy – typ  A 32 71,1 

2  Uczestnicy – typ B 13 28,9 

3 Razem 45 100 

 

   Tab. 2 . Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na płeć 

Lp Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Kobiety 29 64,4 

2  Mężczyźni 16 35,6 

3 Razem 45 100 

  



 

 

    Tab. 3 . Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na sposób poruszania się 

Lp Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Wózki inwalidzkie 10 22,2 

2 Osoby poruszające się 

przy pomocy: kul, 

balkoników, drugiej 

osoby 

10 22,2 

3 Osoby poruszające się 

samodzielnie 

25 55,5 

4 Razem 45 100 

 

 

1. Średnia miesięczna obecność na zajęciach w ŚDS  w roku 2013. 

 

I      -  37,8                                                       VII   -     39,4 

II    -   41,2                                                       VIII   -   34,7 

III   -   41,0                                                       IX   -     43,2 

IV   -   40,8                                                          X   -      41,0 

V    -   42,4                                                          XI    -    41,2 

VI   -   40,6                                                         XII    -   40,0 

 

 

 

 

                                         IV  Kalendarz imprez 

  
   Podopieczni naszego ośrodka oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS mieli możliwość 

uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach  o charakterze imprez kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych, których organizatorem jest nasz ośrodek,  jak i jednostki i organizacje lokalne i 

ponadlokalne działające w dziedzinie kultury, sportu  na rzecz osób niepełnosprawnych. 

    

   W roku 2013 uczestnicy ŚDS wzięli udział w następujących imprezach : 

 

I kwartał – styczeń - marzec 

- imprezy okolicznościowe : bal karnawałowy w ŚDS,  

- udział w konkursie „ Z talentem przez świat” organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych 

- Konkurs Wielkanocy – Kędzierzyn Koźle, 

- Operetka Gliwice – „Cyrulik sewilski” 

 

II kwartał -  kwiecień- czerwiec 

- Śniadanie wielkanocne – uczestnicy ŚDS, DDP, rodzice 

          - Kiermasz Wielkanocny w Gogolinie 

          - XV Integracyjny Przegląd Amatorskiej Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

Krapkowice 2013 – „Też mamy talent” 

- udział w XII Wojewódzkim Przeglądzie zespołów artystycznych organizowanym przez DPS z 

Prószkowa 

- zawody sportowe w Nowych Gołuszowicach, 



- Piknik Rodzinny organizowany przez uczestników dla rodzin, przyjaciół i znajomych, 

- udział w festynie zorganizowanym przez stowarzyszenie „Garbusy” 

 

 

III  kwartał – lipiec- wrzesień 

- „Noc pod gwiazdami” – biwak zorganizowany na terenie ogrodu z ogniskiem i spaniem pod 

namiotami 

- wycieczka na Łowisko Pstrąga do Moszczanki 

- udział w zawodach Nordic Walking organizowanych przez WTZ 

- Piknik Trzeźwości – Sowczyce, 

- Wrześniowe Country – wyjazd do Nysy 

 

IV  kwartał – październik –grudzień 

- „Dzień Pieczonego Kartofla” – impreza okolicznościowa: gry, zabawy, konkursy 

- Noc Duchów – zabawa okolicznościowa połączona z oglądaniem filmów, konkursami i 

noclegiem w ośrodku, 

- udział w jarmarkach świątecznych :  ŚDS,   Gogolin, Krapkowice 

- udział w zorganizowanym przez Powiat Krapkowicki Międzynarodowym Dniu Osoby 

Niepełnosprawnej ( Msza św., koncerty i występy artystyczne, stanowisko informacyjno- 

pokazowe), 

- Wieczór  wigilijny – organizowany wraz z OPS dla osób samotnych z terenu Gminy 

Krapkowice. 

                    

 

 

 

                         V  Współpraca z innymi podmiotami i jej efekty 
 

   Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach stale współpracuje z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. Pracownicy socjalni OPS są w stałym kontakcie z terapeutami- pracownikami 

pierwszego kontaktu. Dzięki ścisłej współpracy, wymianie informacji i spostrzeżeń,  jesteśmy w 

stanie szybko i precyzyjnie określić problem dotyczący  uczestników i podjąć kroki do jego 

rozwiązania. 

   Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie  z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.  

Organizacja wspólnych imprez okolicznościowych, takich jak : bale karnawałowe, wspólne 

wycieczki, wpływają pozytywnie na uczestników obu jednostek. Nawiązują się przyjaźnie, 

uczestnicy stają bardziej pewni siebie, otwarci. Niejednokrotnie bywa, iż uczestnik ŚDS był 

uczestnikiem WTZ i odwrotnie, podtrzymywanie więc kontaktów pomiędzy obiema grupami jest 

więc szalenie ważne i potrzebne. Pracownicy obu jednostek wymieniają doświadczenia, biorą 

udział w organizowanych przez siebie szkoleniach.  

  W celu optymalizacji realizacji założeń terapeutycznych  jesteśmy w stałym kontakcie z 

rodzinami uczestników, wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, zapraszamy rodziców 

i opiekunów na zajęcia otwarte. Rodzice i opiekunowie maja możliwość indywidualnych spotkań 

z psychologiem i pedagogiem. 

    

 

 

 

                               VI  Wnioski końcowe i rokowania 
 

    W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy w funkcjonowaniu jednostki pod  

względem zadań statutowych oraz płynności finansowej .  

   Wachlarz usług świadczonych w ŚDS oraz ich wysoki standard cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem społecznym. Świadczy o tym coraz większa ilość uczestników oraz podpisane 

porozumienia międzygminne, pozwalające korzystać z usług ŚDS osobom z gmin ościennych.  



   Założenia inwestycyjne, dotyczące rozbudowy Środowiskowego Domu  przewidują 

powiększenie powierzchni użytkowej  o 270 m2. Da nam to możliwość poszerzenia działalności 

i uruchomienie dodatkowych 15 miejsc. Spełnione zostaną także wymagane standardy  

dotyczące powierzchni użytkowej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz ilości toalet.                 

Obecnie powierzchnia użytkowa zajmowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 

przeliczeniu na jednego uczestnika  nie spełnia standardów wymaganych przepisami prawa. 

Mając  na uwadze, powyższe  podjęto rozważania dotyczące możliwości  rozbudowy jednostki.  

W planach finansowych na kolejne lata będziemy uwzględniali środki finansowe na podjęcie 

tego tematu.  

  Poważnym problemem społecznym w Gminie Krapkowice jest gwałtowny spadek 

demograficzny, a co za tym idzie - starzejące się społeczeństwo. Niejednokrotnie trafiają do nas 

rodziny aktywne zawodowo, które stają przed dylematem rezygnacji z etatu na czas  

sprawowania opieki nad niedołężnym rodzicem: samotnym, schorowanym, niepełnosprawnym 

fizycznie, niejednokrotnie z oznakami demencyjnymi.  Środowiskowy Dom Samopomocy może 

być alternatywną  formą pomocy tym rodzinom.   

   Zakres usług świadczonych przez ośrodek wsparcia jest na tyle szeroki, że pozwala 

uczestnikom nabywać nowe umiejętności, przez co poprawia się jakość ich życia, staja się 

bardziej otwarci, zaradni, realizują swoje pasje i marzenia. 

   Widząc choćby najmniejszą, pozytywną zmianę w funkcjonowaniu naszego uczestnika, 

umacniamy się w przekonaniu, że nasza działalność względem osób niepełnosprawnych jest 

potrzebna oraz że wpływa na umocnienie się pozycji osoby zaburzonej psychicznie i 

niepełnosprawnej fizycznie, czy też intelektualnie,  w rodzinie i w społeczeństwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sporządziła:                                                                                   Zatwierdził: 
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Podmiot udostępniający: ŚDS Krapkowice 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Mrosek – Dyrektor     
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