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Krapkowice, 12 lutego 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOĝCI JEDNOSTKI
ZA ROK 2012

I Formy i efekty prowadzonej działalnoĞci
Oferta usług ĝrodowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach skierowana jest do
odbiorców typu A i B.
1. Oferta usług typu A skierowana jest do osób chorujących psychicznie, zwłaszcza
doĞwiadczających zaburzeĔ psychotycznych (min. schizofrenia, zab.schizotopowe,
schizoafektywne, urojenia). Korzystanie z oferty ĝDS jest uzupełnieniem leczenia
farmakologicznego, umoĪliwia zmniejszenie liczby i intensywnoĞü nawrotów choroby.
Do realizacji celów terapeutycznych wykorzystuje siĊ róĪnorodne formy zajĊü,
dostosowane do indywidualnych potrzeb i moĪliwoĞci uczestników. Istotnym
elementem pracy rehabilitacyjnej z uczestnikiem, wspierającym skutecznoĞü wszelkich
oddziaływaĔ jest współpraca z rodziną i Ğrodowiskiem lokalnym.
ĝDS we współpracy z OĞrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego oferują
rodzinom kompleksowy system wsparcia.
Uczestnicy, mimo trudnoĞci w codziennym funkcjonowaniu stają siĊ bardziej aktywni, czują siĊ
pewniej w kontaktach z bliskimi, rozwijają swoje zainteresowania, odkrywają swoje mocne
strony, są bardziej otwarci, zaradni. Rezultaty korzystania z oferty usług Ğwiadczonych przez
ĝDS moĪe w dłuĪszej perspektywie staü siĊ punktem wyjĞcia do samodzielnego prowadzenia
gospodarstwa domowego, podjĊcia pracy.
2. Oferta usług typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych
umysłowo i fizycznie, które potrzebują wsparcia ukierunkowanego na terapiĊ
społeczną. Pozwala ona na funkcjonowanie w grupie rówieĞniczej, aktywne spĊdzanie
czasu wolnego, rozwijanie swoich umiejĊtnoĞci i zwiĊkszanie obszarów
samodzielnoĞci. Oferta zajĊü dostosowywana jest indywidualnie do kaĪdego uczestnika,
a formy pracy i metody pozwalają mu rozwijaü siĊ we własnym tempie, bez presji
czasowej. Efektywne formy terapii ukierunkowane są na: integracjĊ z otwartym
Ğrodowiskiem, budowanie poczucia własnej wartoĞci, zdobywanie wiedzy pomagającej
im w codziennym funkcjonowaniu.
Osoby z niepełnosprawnoĞcią intelektualną, które korzystają z zajĊü oferowanych przez ĝDS,
mają moĪliwoĞü aktywnego uczestniczenia w codziennym Īyciu oĞrodka, otwartego wyraĪania
swoich opinii i potrzeb. ZajĊcia prowadzone są na bazie pracowni terapeutycznych, m.in.
kulinarnej, technicznej, plastycznej, sali rehabilitacyjnej, gabinetów specjalistycznych
(pedagog, psycholog, logopeda).
Podstawą, Ĩródłem wszelkich efektów terapeutycznych jest oparta na wzajemnym zaufaniu
współpraca z rodzinami uczestników ( dotyczy obu typów). Jest to istotny element pracy
rehabilitacyjnej warunkujący skutecznoĞü oddziaływaĔ. Wspólne zaangaĪowanie zespołu
terapeutycznego i rodziny w proces terapeutyczny na poprawĊ jej funkcjonowania w
Ğrodowisku oraz wspiera bliskich w ich codziennym Īyciu.

II Zasoby Domu
1. Finanse
Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok
2012 – Zadania zlecone
Kierunki wydatków

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie planu
na 31.12.2012

Wydatki bieĪące ogółem
w tym :
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki

465.000,00

575.648,00

575.648,00

407,199,00
57,801,00

445.070,00
130.578,00

445.070,00
130.578,00

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok
2012 – Zadania własne
Kierunki wydatków
Wydatki bieĪące ogółem
w tym :
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie planu
do 31.12.2012

141.105,00

144.375,00

144.375,00

19.234,00
121.871,00

19.928,00
124.447,00

19.928,00
124.447,00

Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok
2012 – Zadania zlecone
Kierunki dochodów
Dochody ogółem
w tym :
§ 2350

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie planu
na 31.12.2012

19.000,00

19.000,00

12.983,07

19.000,00

19.000,00

12.983,07

Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok
2012 – Zadania własne
Kierunki dochodów
Dochody ogółem
w tym :
§ 0960
§ 0970
§ 0920

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie planu
do 31.12.2012

4.500,00

6.270,00

6.920,88

0,00
4.500,00
0,00

3.270,00
2.927,20
0,00

3.270,00
2.927,20
723,68

Zobowiązania i Ğrodki na rachunku bankowym według stanu
na dzieĔ 31.12.2012r.
Zadania Zlecone

Zadania Własne

Zobowiązania

34.296,80

ĝrodki na rachunku bankowym

0,00

6.281,48
0,00

Ponadto ĝrodowiskowy Dom Samopomocy otrzymał pomoc finansową w kwocie 3.270 zł
od prywatnych firm i instytucji na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia o charakterze wojewódzkim,
tj. XIV Integracyjnego Przeglądu Amatorskiej DziałalnoĞci Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,
którego organizatorem jesteĞmy od pierwszej edycji.

Rozliczenie dotacji udzielonej na realizacjĊ zadaĔ zleconych
W dniu 31.08.2012r. pomiĊdzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Krapkowic została
podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie realizacji zadaĔ
zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z rozwojem sieci oĞrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizacjĊ zadaĔ została przekazana
kwota w wysokoĞci 85.000,00zł, w tym na:
1.

DoposaĪenie 30.000 zł – powstała Sala DoĞwiadczania ĝwiata
wraz ze sprzĊtem ją tworzącym ( kolumny wodne, wiązki Ğwiatłowodów, rzutnik z
tarczami Īelowymi, materace i pufy, prysznic Ğwiatłowodów, sprzĊt audio);
doposaĪono sale terapeutyczne w szafy, komplety wypoczynkowe; zakupiono
specjalistyczny program logopedyczny AfaSystem niezbĊdny w rehabilitacji mowy.

2.

Remonty 40.000 zł – przebudowano i zmodernizowano toalety
dla uczestników, wykonano nowe nawierzchnie w salach : rehabilitacyjnej,
pracowni plastycznej, pokoju wypoczynkowym; poszerzono podjazd dla wózków
przed wejĞciem głównym.

3.

Inwestycje 15.000zł – zlecono wykonanie dokumentacji
technicznej obejmującej projekt, kosztorysy, niezbĊdne mapy geodezyjne,
pozwolenia – dotyczące rozbudowy ĝrodowiskowego Domu Samopomocy.

2. Zaplecze kadrowe
W ĝrodowiskowym Domu Samopomocy na 8,81 etatach zatrudnionych było na podstawie
umowy o pracĊ 11 osób. Skład zespołu pracowniczego przedstawiał siĊ nastĊpująco:
- dyrektor - 1 etat
- gł. ksiĊgowy - 3/4 etatu
- terapeuta – 1 etat
- starszy instruktor terapii zajĊciowej - 2 etaty
- instruktor terapii zajĊciowej - 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
WĞród zatrudnionych pracowników
cztery osoby posiadają wykształcenie wyĪsze
magisterskie, trzy osoby wykształcenie wyĪsze zawodowe (licencjat), dwie osoby pomaturalne
zawodowe, jedna osoba Ğrednie o profilu technikum zawodowego, jedna osoba podstawowe.
Wszyscy pracownicy posiadają umowy zawarte na czas nieokreĞlony.

III Uczestnicy
W roku 2012 OĞrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wydał 55 decyzji
administracyjnych kierujących do ĝrodowiskowego Domu Samopomocy. W tym : wydana
została 1 decyzja czasowa oraz 4 uchylenia decyzji.
W roku sprawozdawczym zostały podpisane porozumienia miĊdzygminne w sprawie
powierzenia realizacji zadania publicznego Gminie Krapkowice. Z tej moĪliwoĞci skorzystała
Gmina Strzeleczki ( 1 osoba) i Gmina Gogolin (2 osoby) oraz Gmina Walce ( 1 osoba)
umoĪliwiając uczestnictwo w oĞrodku wsparcia swoim mieszkaĔcom.
Od wrzeĞnia 2013r. ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach otrzymuje dotacjĊ na
45 uczestników. PoniĪsze tabele przedstawiają strukturĊ liczbową uczestników pod wzglĊdem
typu schorzeĔ, płci , sposobu poruszania siĊ i rodzaju zaburzeĔ.

Tab. 1. Struktura liczby uczestników ĝDS ze wzglĊdu na typ schorzeĔ ( A/B )
Lp

Nazwa

Liczba

WskaĨnik (%)

1

Uczestnicy – typ A

31

68,9

2

Uczestnicy – typ B

14

31,1

3

Razem

45

100

Tab. 2 . Struktura liczby uczestników ĝDS ze wzglĊdu na płeü
Lp

Nazwa

Liczba

WskaĨnik (%)

1

Kobiety

28

62,2

2

MĊĪczyĨni

17

37,8

3

Razem

45

100

Tab. 3 . Struktura liczby uczestników ĝDS ze wzglĊdu na sposób poruszania siĊ
Lp

Nazwa

Liczba

WskaĨnik (%)

1

Wózki inwalidzkie

8

17,8

2

Osoby poruszające siĊ
przy
pomocy:
kul,
balkoników,
drugiej
osoby

9

20

3

Osoby poruszające siĊ
samodzielnie

28

62,2

4

Razem

45

100

Tab. 4 . Struktura liczby uczestników ĝDS ze wzglĊdu na zaburzenia
Lp

Nazwa

Liczba

WskaĨnik (%)

1

Zaburzenia psychiczne/
neurologiczne

36

80

2

Mózgowe
dzieciĊce

9

20

3

Autyzm

3

6,7

4

Dysfunkcja
ruchu

narządu

23

51,1

5

UpoĞledzenie umysłowe
bez sprzĊĪeĔ

5

11,1

poraĪenie

1. ĝrednia miesiĊczna obecnoĞü na zajĊciach w ĝDS w roku 2012.
I
II
III
IV
V
VI

-

37,4
32,8
36,9
39,3
41,2
42,3

VII VIII IX X XI XII -

37,8
37,6
39,8
41,2
42,8
35

IV Kalendarz imprez
Podopieczni naszego oĞrodka oprócz zajĊü prowadzonych na terenie ĝDS mieli moĪliwoĞü
uczestnictwa w wielu przedsiĊwziĊciach o charakterze imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, których organizatorem jest nasz oĞrodek, jak i jednostki i organizacje lokalne i
ponadlokalne działające w dziedzinie kultury, sportu na rzecz osób niepełnosprawnych.
W roku 2012 uczestnicy ĝDS wziĊli udział w nastĊpujących imprezach :
I kwartał – styczeĔ - marzec
- imprezy okolicznoĞciowe : bale karnawałowe w KDK i ĝDS,
- DzieĔ Kobiet wraz z zaproszonymi goĞümi,
- Konkurs Wielkanocy – KĊdzierzyn KoĨle,
II kwartał - kwiecieĔ- czerwiec
- ĝniadanie wielkanocne – uczestnicy ĝDS, DDP, rodzice
- Kiermasz Wielkanocny w Gogolinie
- plener artystyczny w ramach projektu : Annaland – integrujemy siĊ i poznajemy region, w
którym Īyjemy”
- XIV Integracyjny Przegląd Amatorskiej DziałalnoĞci Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
Krapkowice 2012 – „Gotowi na Euro”
- wycieczka na łowisko pstrąga w Moszczance,
- 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- wrzesieĔ
- udział w „Biesiadzie Seniorów” w Pietnej
- wycieczka do Wrocławiu – zwiedzanie Humanitarium oraz Rynku

- wycieczka do ZOO w Opolu
- Piknik TrzeĨwoĞci – Sowczyce,
IV kwartał – paĨdziernik –grudzieĔ
- DzieĔ PiĊknoĞci w ĝDS
- Bal Kasztanowy w Prudniku,
- Noc Duchów – zabawa okolicznoĞciowa połączona z oglądaniem filmów, konkursami i
noclegiem w oĞrodku,
- udział w jarmarkach Ğwiątecznych : ĝDS, Gogolin, Krapkowice
- udział w zorganizowanym przez Powiat Krapkowicki II MiĊdzynarodowym Dniu Osoby
Niepełnosprawnej ( Msza Ğw., koncerty i wystĊpy artystyczne, stanowisko informacyjnopokazowe),
- Wieczór wigilijny – organizowany wraz z OPS dla osób samotnych z terenu Gminy
Krapkowice.

V Współpraca z innymi podmiotami i jej efekty
ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach stale współpracuje z OĞrodkiem Pomocy
Społecznej. Pracownicy socjalni OPS są w stałym kontakcie z terapeutami- pracownikami
pierwszego kontaktu. DziĊki Ğcisłej współpracy, wymianie informacji i spostrzeĪeĔ, jesteĞmy
w stanie szybko i precyzyjnie okreĞliü problem dotyczący uczestników i podjąü kroki do jego
rozwiązania.
Ponadto jesteĞmy w stałym kontakcie z Warsztatem Terapii ZajĊciowej w Krapkowicach.
Organizacja wspólnych imprez okolicznoĞciowych, takich jak : bale karnawałowe, Andrzejki,
wspólne wycieczki, wpływają pozytywnie na uczestników obu jednostek. Nawiązują siĊ
przyjaĨnie, uczestnicy stają bardziej pewni siebie, otwarci. Niejednokrotnie bywa, iĪ uczestnik
ĝDS był uczestnikiem WTZ i odwrotnie, podtrzymywanie wiĊc kontaktów pomiĊdzy obiema
grupami jest wiĊc szalenie waĪne i potrzebne. Pracownicy obu jednostek wymieniają
doĞwiadczenia, biorą udział w organizowanych przez siebie szkoleniach.
ĝrodowiskowy Dom Samopomocy wspólnie z Krapkowickim Domem Kultury złoĪył w
UrzĊdzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego projekt w ramach działania 413WdraĪanie lokalnych strategii rozwoju objĊtego PROW na lata 2007-2013 pod tytułem :
„Annaland – Integrujemy siĊ i poznajemy region w którym Īyjemy”. Realizacja projektu
odbyła siĊ w dniach 09-10 maj 2013. W ramach projektu grupa uczestników odbyła
dwudniowy plener artystyczny : na Górze Ğw. Anny oraz w Kamieniu ĝląskim. W tych dniach
uczestnicy wziĊli udział w plenerze malarskim i fotograficznym, zwiedzili Muzeum Czynu
PowstaĔczego oraz odwiedzili IzbĊ Tradycji Ludowej w Kamieniu ĝląskim.
W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach czworo
uczestników ĝDS wziĊło udział w projekcie systemowym w ramach działania 7.1. POKL
„Lepszy start”, w ramach którego odbyły siĊ 10-dniowe warsztaty w Darłówku.

VI Wnioski koĔcowe i rokowania
W okresie sprawozdawczym nie wystĊpowały problemy w funkcjonowaniu jednostki pod
wzglĊdem zadaĔ statutowych oraz płynnoĞci finansowej .

Wachlarz usług Ğwiadczonych w ĝDS oraz ich wysoki standard cieszą siĊ coraz wiĊkszym
zainteresowaniem społecznym. ĝwiadczy o tym coraz wiĊksza iloĞü uczestników oraz
podpisane porozumienia miĊdzygminne, pozwalające korzystaü z usług ĝDS osobom z gmin
oĞciennych.
W związku z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie Ğrodowiskowych domów samopomocy niezbĊdna była zmiana funkcjonowania
Domu. Na przełomie roku 2011/2012 nastąpiła reorganizacja dotycząca wyodrĊbnienia ze
struktury ĝDS - Domu Dziennego Pobytu, który został przejĊty przez OĞrodek Pomocy
Społecznej w Krapkowicach.
Dla ĝDS wiąĪe siĊ to przede wszystkim z przesuniĊciem na rzecz DDP 5 i 1/2 etatów
( kucharki, referent, pokojowa), oraz wyodrĊbnieniem powierzchni przeznaczonej na
prowadzenie działalnoĞci Dom Dziennego Pobytu.
Obecnie powierzchnia uĪytkowa zajmowana przez ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w
przeliczeniu na jednego uczestnika nie spełnia standardów wymaganych przepisami prawa.
Mając to na uwadze podjĊto rozwaĪania dotyczące moĪliwoĞci rozbudowy jednostki. W
planach inwestycyjnych na kolejne lata bĊdziemy uwzglĊdniali Ğrodki finansowe na podjĊcie
tego tematu.

Sporządziła:

………………………………

Podmiot udostĊpniający:
InformacjĊ wytworzył(a) lub za treĞü odpowiada:
Data wytworzenia:

Zatwierdził:

………………………………..

ĝDS Krapkowice
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