SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2010
 Charakterystyka jednostki
Polityka społeczna podejmowana wobec osób niepełnosprawnych, to ogół działań
podmiotów publicznych, samorządowych i organizacji pozarządowych, mających na celu
tworzenie ogólnych warunków pracy, bytu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych we
wszystkich dziedzinach Ŝycia gospodarczego i społecznego, umoŜliwiającego im pełną
integrację ze społeczeństwem.
Środowiskowy Dom Samopomocy (zwany dalej ŚDS) jest elementem realizowanej w
gminie strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego i
niepełnosprawnym oparcia społecznego, pozwala im na zaspokojenie podstawowych potrzeb
Ŝyciowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako moŜliwość pełnienia
powszechnie dostępnych ról społecznych.
ŚDS w Krapkowicach realizuje takŜe zadania publiczne powierzone mu w drodze
porozumień pomiędzygminnych.

 Dostosowanie domu do wymaganych standardów
ŚDS w Krapkowicach usytuowany jest na wydzielonej działce o pow. 0.394 ha, w miejscu
zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników. Dla optymalizacji warunków
funkcjonowania jednostki niezbędne jest zagospodarowanie przestrzeni „zielonej” wokół
obiektu.
Powierzchnia uŜytkowa obiektu w przeliczeniu na jednego uczestnika pozwala na
docelowy pobyt 53 osób. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposaŜony
jest w windę, posiada sale terapeutyczne, pracownie, jadalnię, kuchnię, gabinety
(logopedyczno-pedagogiczny, masaŜu i hydromasaŜu), salę rehabilitacyjną. Wszystkie
pomieszczenia wyposaŜone są w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Ponadto zajęcia
mogą być prowadzone pod zadaszonym tarasem umoŜliwiającym swobodny dostęp do części
ogrodowej. Ilość toalet nie spełnia wymogów standardowych.

 Zadania i cele Środowiskowego Domu Samopomocy
Podstawowym zadaniem jednostki jest podtrzymywanie w dobrej kondycji

psycho-fizycznej i rozwijanie róŜnorodnych umiejętności uczestników, niezbędnych do
moŜliwie jak najbardziej samodzielnego Ŝycia.
Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kompensowanie skutków
niepełnosprawności poprzez :
• prowadzenie działań wspierająco-rehabilitacyjnych zmierzających do
osiągania przez osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz
osoby niepełnosprawne jak największej samodzielności i zaradności
Ŝyciowej,
• stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji,
rozwijania zainteresowań,
• uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym
i społecznym,
• wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i
kryzysowych.

 Kalendarz imprez
Podopieczni naszego ośrodka oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS mają moŜliwość
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.
Jedna z uczestniczek wzięła udział w programie „Równe szanse” organizowanym przez
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych kończąc certyfikatem szkolenie
komputerowe.
W roku 2010 uczestnicy ŚDS wzięli udział w następujących imprezach :
I kwartał – styczeń - marzec
- imprezy okolicznościowe : bal karnawałowy w Kluczborku, Dzień Kobiet,
- konkurs Wielkanoc 2010 w Kędzierzynie- Koźlu;
II kwartał - kwiecień- czerwiec
- Śniadanie wielkanocne – uczestnicy ŚDS, DDP, rodzice
- XII Integracyjny Przegląd Amatorskiej Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
Krapkowice 2010,
- wycieczki : łowisko pstrąga w Moszczance, plener muzyczny w Turawie,
III kwartał – lipiec- wrzesień
- wyjazd do teatru do Opola –spektakl pt. „Jak się kochają”
- piknik rodzinny
- Piknik Trzeźwości - Sowczyce
IV kwartał – październik –grudzień
- zabawa andrzejkowa współorganizowana z WTZ Krapkowice.
- imprezy okolicznościowe : Mikołajki , jasełka
- Wieczór wigilijny – organizowany wraz z OPS dla osób samotnych z terenu Gminy
Krapkowice.

 Zaplecze kadrowe
W Środowiskowym Domu Samopomocy na 15 etatach zatrudnionych jest na podstawie
umowy o pracę 16 osób. Skład zespołu pracowniczego przedstawia się następująco:
- dyrektor - 1 etat
- gł. księgowy - 3/4 etatu
- referent ekonomiczny - 1 etat
- terapeuta – 1 etat
- starszy instruktor terapii zajęciowej - 2 etaty
- instruktor terapii zajęciowej - 1 etat
- starszy technik fizjoterapeuta - 1 etat
- technik fizjoterapeuta - 1 etat
- masaŜysta - 1 etat
- specjalista - logopeda - 1/6 etatu
- kucharz - 4 etaty
- pokojowa - 1 etat

trzy osoby posiadają wykształcenie wyŜsze
Wśród zatrudnionych pracowników
magisterskie, trzy osoby wykształcenie wyŜsze zawodowe (licencjat), dwie osoby
pomaturalne zawodowe, trzy osoby średnie o profilu technikum zawodowego, dwie osoby
wykształcenie zawodowe , dwie podstawowe ( w tym jedna posiada dyplom ukończenia kursu
zawodowego) oraz jedna osoba w trakcie studiów licencjackich.
Na podstawie umowy zlecenia, Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z
pedagogiem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i mają charakter zajęć indywidualnych z
uczestnikiem lub rodzicami, bądź zajęć grupowych .

 Uczestnicy
W roku 2010 z zajęć oferowanych przez ŚDS korzystało 49 uczestników skierowanych na
podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS w Krapkowicach. ŚDS jako jednostka
organizacyjna Gminy Krapkowice świadczy usługi mieszkańcom gminy. W roku
sprawozdawczym zostały podpisane porozumienia pomiędzy Gminą Strzeleczki i Gminą
Gogolin umoŜliwiające uczestnictwo w ośrodku wsparcia mieszkańcom wymienionych
gmin.

1. Rodzaje zaburzeń :
Zaburzenia psychiczne/neurologiczne
Mózgowe poraŜenie dziecięce
Autyzm
Dysfunkcja narządu ruchu

35 osób
9 osób
2 osoby
23 osóby
w tym 7 poruszających się na wózkach inwalidzkich

Upośledzenie umysłowe

4 osoby

2. Uczestnicy ŚDS mają moŜliwość korzystania z posiłku obiadowego. Dzienna stawka
Ŝywieniowa wynosiła od stycznia do listopada 5zł, od grudnia 5,50zł. Odpłatność za
obiady uzaleŜniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty
dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego.
W roku 2010 z posiłku korzystało 41 osób, z czego odpłatność kształtowała się
następująco :
- dochód powyŜej 200% kryterium dochodowego- odpłatność 100% - 24 osoby
- dochód od 150% do 200% kryt.dochodowego- odpłatność 50% - 10 osób
- dochód do 150 % kryt. Dochodowego – odpłatność 0% - 7 osób.

3.

Prowadzone formy zajęć rekreacyjnych i kulturalnych :
 produkcje artystyczne
 zawody sportowe, turnieje, olimpiady
 wycieczki krajoznawcze
 imprezy okolicznościowe
 wystawy i konkursy
 wycieczki kulturalne – kino, teatr, muzeum
 imprezy integracyjne

4. Średnia miesięczna obecność na zajęciach w ŚDS w roku 2010.
I
II
III
IV
V
VI

-

30,6
28,3
32
30,8
30
32,8

VII
VIII
IX
X
XI
XII

-

31,3
36,1
37,2
36,5
38
34

 Sytuacja finansowa jednostki
Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok
2010 – Zadania zlecone
Kierunki wydatków

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie planu
na 31.12.2010

Wydatki bieŜące ogółem
w tym :
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki

390.000,00

467.560,00

467.560,00

294,535,00
95,465,00

314.502,00
153.058,00

314.502,00
153.058,00

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok
2010 – Zadania własne
Kierunki wydatków
Wydatki bieŜące ogółem
w tym :
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie planu
do 31.12.2010

501.408,00

503.658,00

495.799,00

282.068,00
219.340,00

306.163,00
197.495,00

306.163,00
189.636,00

Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok
2010 – Zadania zlecone
Kierunki dochodów
Dochody ogółem
w tym :
§2350 –obiady uczestników
§2351 –za świadczone usługi

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie planu
na 31.12.2010

17.000,00

17.000,00

22.608,17

15.000,00
2.000,00

15.000,00
2.000,00

18.367,50
4.240,67

Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok
2010 – Zadania własne
Kierunki dochodów

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie planu
do 31.12.2010

Dochody ogółem
w tym :
§0830 –wyŜywienie DDP
pozostałe

112.000,00

114.250,00

107.076,67

110.000,00
2.000,00

110.000,00
4.250,00

102.141,00
4.935,67

Zobowiązania i środki na rachunku bankowym według stanu
na dzień 31.12.2010r.
Zadania Zlecone
Zobowiązania
Środki na rachunku bankowym

Zadania Własne

24.849,11

47.337,43

0,00

0,00

Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał pomoc finansową w kwocie 2.250zł
od prywatnych firm i instytucji na realizację przedsięwzięcia o charakterze wojewódzkim,

tj. XII Integracyjnego Przeglądu Amatorskiej Działalności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,
którego organizatorem jesteśmy od pierwszej edycji.

 Wyniki działań kontrolnych – własnych i obcych
W okresie sprawozdawczym jednostka została poddana kontroli przez:
1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach – nie wykazano
nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych.
2. Urząd Dozoru Technicznego – w związku z budową platformy do przemieszczania osób
niepełnosprawnych , dla której została załoŜona księga rewizyjna urządzenia technicznego.
3. Inspektorów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego – rekontrola jednostki .
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zalecenia pokontrolne obejmowały korektę rozliczania
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zalecenia wykonano zgodnie z
wytycznymi.
W ramach własnych działań kontrolnych przeprowadzono kontrolę z zakresu prowadzonej
dokumentacji uczestników ŚDS przez zespół wspierająco-terapeutyczny, tj. dzienników zajęć,
indywidualnych planów pomocy, bilansów półrocznych. Ponadto dokonano kontroli
prawidłowości przygotowania dokumentacji finansowej dotyczącej wynagrodzeń pracowników.
Na zlecenie Środowiskowego Domu Samopomocy dokonano następujących przeglądów :
- pomiarów instalacji piorunochronnej- protokół pokontrolny nie wykazuje nieprawidłowości;
- pomiarów ochrony przeciwporaŜeniowej-urządzenia spełniają warunki szybkiego wyłączenia;
- okresowa kontrola przewodów kominowych- protokół pokontrolny nie wykazuje
nieprawidłowości;
- badanie sprawności technicznej instalacji hydrantowej i konserwacji sprzętu p.poŜ;

 Wnioski końcowe i rokowania
W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy w funkcjonowaniu jednostki pod
względem zadań statutowych oraz płynności finansowej jednostki .
Wachlarz usług świadczonych w ŚDS oraz ich wysoki standard cieszą się coraz większym
zainteresowaniem społecznym. Świadczy o tym coraz większa ilość uczestników.
Do pełnej realizacji zadań z zakresu terapii wspierającej brakuje poradnictwa
psychologicznego. Niezbędne jest więc zatrudnienie psychologa ze specjalizacją kliniczną.
Plan finansów pozwala nam na chwilę obecną zatrudnienie jedynie w minimalnym wymiarze
czasu pracy (tj.1/6 etatu). Czas pokaŜe czy spełni to zapotrzebowanie uczestników.
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