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                          SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  JEDNOSTKI  

                                                   ZA  ROK  2019                                                                                             

                         
 

 

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

odbiorców typu A, B i C. 

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). 



 

3. Oferta usług dla typu C skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi 

wymagającymi przede wszystkim wsparcia opiekuńczego. Terapia resocjalizująca 

pomaga uczestnikom przezwyciężać problem izolacji, jest to długotrwały proces 

przywracania aktywności społecznej. Dynamika zajęć dostosowywana jest  do potrzeb i 

możliwości uczestnika, a treningi obejmują wszystkie dysfunkcyjne sfery życia. 

 Uczestnicy biorą aktywny udział w życiu ośrodka. Mają możliwość korzystania z przeróżnych 

form terapii i rehabilitacji. Nowoczesny sprzęt specjalistyczny ( RehaCom, Biofeedback, 

AfaSystem, NEUROforma) umożliwia prowadzenie niekonwencjonalnych form zajęć.   

 

   Tendencja wzrostowa osób starszych, wykazujących zaburzenia poznawczo- komunikacyjne, 

wymusza na nas niejako przestawienie się z dotychczasowego modelu zajęć. Zmianie ulega 

przede wszystkim podział na grupy zadaniowe. Dotychczas łączenie  osób z różnych typów 

pozwoliło na w miarę swobodne prowadzenie zajęć. W tej chwili jest to prawie niemożliwe. 

Osoby starsze, szczególnie wykazujące zaburzenia otępienne są drażliwe, czasem wręcz 

dokuczliwe dla otoczenia. Nie możliwe jest więc łączenie je w grupę z osobami z 

niepełnosprawnością umysłową, które są raczej aktywne fizycznie, żywiołowe.   

    

    

 

 

                                              II  Zasoby Domu  
 

1. Finanse 
 

 

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok 

                               2019 – Zadania zlecone 

 
 Kierunki wydatków Plan początkowy     Plan po zmianach  Wykonanie planu  

 na  31.12.2019 

Wydatki bieżące ogółem 1.588 000,00  1.611 032,04 1.589 625,26 
w tym :    
Wynagrodzenia i pochodne   1.114 358,00  1.118 390,04  1.182 895,47  
Pozostałe wydatki      473 642,00    427 642,00     406 729,79 

  

 

        Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok 

                               2019 – Zadania własne 
 

 Kierunki wydatków Plan początkowy 

   

Plan po zmianach  Wykonanie planu 

 do 31.12.2019 

Wydatki bieżące ogółem   304 000,00  309 000,00   296 264,24 
w tym :    
Wynagrodzenia i pochodne  195 359,00    227 085,00    223 507,37 
Pozostałe wydatki  108 641,00      81 915,00      72 756,87 

  

 

 

 

 

 



             Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok 

                                       2019 – Zadania zlecone 

 
 Kierunki dochodów Plan początkowy     Plan po zmianach  Wykonanie planu  

 na  31.12.2019 

Dochody ogółem  14.000,00   14.000,00   26.456,50 
w tym :    
                 § 0830  14.000,00             14.000,00   26 456,50 

 

 

        Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok 

                                        2019  – Zadania własne 
 

 Kierunki dochodów Plan początkowy 

   

Plan po zmianach  Wykonanie planu 

 do 31.12.2019 

Dochody ogółem          2.000,00          5.538,00      5.763,67 
w tym :    
                   § 0750          2.000,00                 0,00             0,00 
                   § 0970                 0,00          5.538,00      5.763,67 

 

 

 

2. Zaplecze kadrowe 
 

   W Środowiskowym Domu Samopomocy na 18,55  etatach  zatrudnionych było  na podstawie 

umowy o pracę 20 osób.  

   Strukturę  zatrudnienia wyraża poniższa tabela: 

 

              Pracownicy          Liczba osób                  Etaty 

Kierujący jednostką                  1                                                      1,0 

Pion terapeutyczny                  8                       8,0 

Pion rehabilitacyjny                  5                       5,0 

Specjaliści                  2                       1,3 

Administracja                  1                       0,75 

Obsługa                  3                       2,5 

 

    Zespół wspierająco-terapeutyczny tworzą : dyrektor jednostki, specjaliści, terapeuci oraz 

fizjoterapeuci. Pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje, stale uczestniczą w szkoleniach 

doskonalących, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy podczas 

prowadzonych zajęć. 

   Każdy z pracowników jest ponadto „pracownikiem pierwszego kontaktu” dla wskazanej grupy 

uczestników. W jego zakresie jest dopilnowanie dokumentów formalnych uczestnika 

nowoprzyjętego, tworzenie teczki osobowej, informowanie o standardowych procedurach 

przyjętych w „Domu”, zapoznanie uczestnika bądź rodzica z regulaminami i zasadami 

panującymi w ośrodku. Ponadto pracownik pierwszego kontaktu stale współpracuje z rodziną, 

opiekunami prawnymi, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych uczestników, itd. 

 

 

 

 

 

3. Realizacja procesu dochodzenia do standardów  



 
   Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach mieści się w górnej części dzielnicy 

Otmęt. To wyodrębniony budynek posadowiony na ogrodzonej działce, otoczony niewielkim 

ogrodem rekreacyjno-użytkowym. Do dyspozycji uczestników jest altana oraz zadaszony taras 

na którym latem odbywają się zajęcia i wszelkie imprezy okolicznościowe. W części ogrodu 

został założony niewielki sad, z drzewami i krzewami owocowymi, o które dbają i z których 

korzystają uczestnicy placówki. 

Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy  dysponuje 60 miejscami i  spełnia wszelkie warunki 

standaryzacji. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych: posiada platformę dźwigową 

umożliwiającą korzystanie z pomieszczeń na piętrze budynku, niezbędne podjazdy oraz przejścia 

bezprogowe. Ponadto w obiekcie znajduje się duża łazienka z prysznicem dostosowanym do 

potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pracownie wyposażone są w 

niezbędny sprzęt, umożliwiający prowadzenie różnych form zajęć.  

  W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są treningi  z zakresu umiejętności 

kształtowania motywacji, nawyków celowej aktywności oraz treningi z zakresu zachowań 

społecznych. Ponadto świadczymy usługi w zakresie fizjoterapii, terapii psychologicznej i 

neurologopedycznej. Gabinety specjalistów wyposażone są w nowoczesny sprzęt specjalistyczny 

wspomagający terapię mowy AfaSystem oraz  trening poznawczo-ruchowy RehaCom 

BioFeedback, Neuroforma. 

   Systematycznie wykonywane są remonty i modernizacje pomieszczeń, czyniąc je 

funkcjonalnym i przyjaznym miejscem pracy. 

     

   Od początku roku rozpoczęła działalność filia jednostki mieszcząca się w Krapkowicach na ul. 

Polnej 21. Parterowy budynek o pow. ok.250 m2, otoczony przestrzenią zieloną , ogrodzony, 

stanowi idealne miejsce dla uczestników wykazujących spektrum autyzmu, z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób z zaburzeniami otępiennymi mającymi 

skłonności do samowolnego opuszczania budynku.  

   Filia posiada wyposażone w pełni  pomieszczenia, w tym: salę ogólną z funkcją jadalni, salę 

terapeutyczną, gabinet do zajęć indywidualnych, salę wielozmysłowego poznawania świata – 

pełniącego funkcję pokoju wyciszenia, sala do terapii ruchowej, pracownię kulinarną, zaplecze 

sanitarne; toalety i łazienka z prysznicem, pomieszczenie socjalne.   

   W roku 2019 z ośrodka „Na Polnej” korzystało 10 uczestników. Maksymalnie w placówce tej 

można uruchomić 25 miejsc dla uczestników. 

 

   Od roku 2017 Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje samochodem do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Z codziennego transportu korzysta ok.50% wszystkich uczestników. 

Dowóz odbywa się w godz. 0d. 7.00 do 10.00 odwóz natomiast od 12.30 do 15.00. Logistycznie 

wymaga to stałej kontroli i współpracy.  

   W związku ze stale rosnącą liczbą nowych uczestników, zakwalifikowanych do przewozu, 

jednostka podpisała umowę z firma zewnętrzną, świadczącą usługi przewozowe. To bardzo 

poważne obciążenie budżetu, ale na chwilę obecną nie ma alternatywnego  rozwiązania. 

 

                                                     

 

                                                     III  Uczestnicy  

 
   W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wydał  81  decyzji 

administracyjnych  kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie roku   

nastąpiło 5 uchyleń decyzji ( uchylenie ze względu na zgon uczestnika, przeniesienie uczestnika 

do DPS, WTZ, pogarszający się stan zdrowia) oraz 3 wygaśnięcia decyzji czasowych.  

   W roku sprawozdawczym zostały podpisane  porozumienia międzygminne w sprawie 

powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  Gminie  Krapkowice. 



Z tej możliwości  skorzystała  Gmina Strzeleczki ( 3 osoby) i Gmina Gogolin (7 osób)   

umożliwiając  uczestnictwo w ośrodku wsparcia swoim  mieszkańcom.  

   Duża liczba uczestników oraz szerokie spektrum niepełnosprawności wymusza na 

pracownikach tworzenie małych jednorodnych grup. Spora jest grupa uczestników 

wymagających pomocy przy jedzeniu, korzystaniu z toalety. Dużą grupę stanowią osoby 

poruszające się na wózkach inwalidzkich lub za pomocą wsparcia (laski, balkoniki, kule).  

   Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach korzysta z zapisów programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. W roku 2019 jednostka otrzymywała 

podwyższoną kwotę dotacji dla uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością 

sprzężoną. Dokumenty kwalifikujące do składania wniosków posiadało w sumie 23 uczestników.  

   Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z filią „Na Polnej’ dysponował 70 miejscami, z czego 

10 należało do filii. Od początku roku wszystkie miejsca były zadysponowane, a 

zainteresowanie placówką olbrzymie, o czym świadczy 19 decyzji kierujących do placówki po 

raz pierwszy.  

   W pierwszych dniach września  po raz drugi udało nam się wyjechać w dużej grupie na 3-

dniową wycieczkę. Tym razem zwiedziliśmy Goczałkowice Zdrój oraz Pszczynę z wszelkimi ich 

atrakcjami. Przy współpracy rodziców, opiekunów i wsparcia kierowców firmy transportowej, 

olbrzymim wysiłkiem pokonaliśmy wszelkie trudności organizacyjne i logistyczne. 

Było to wielkie wyzwanie dla wszystkich: pracowników , uczestników, rodziców i opiekunów. 

Efektem wspólnych zmagań było min.; odwiedzenie Ogrodów Kapias, Zamku pszczyńskiego 

wraz z ryneczkiem oraz skanseny wsi śląskiej. To był naprawdę niesamowity czas, a dla nas 

pracowników wielka radość, że kolejny raz nam się udało.  Dla osób z jakąkolwiek 

niepełnosprawnością wyjazd poza miejsce zamieszkania to wielkie doświadczenie, a radość w 

ich oczach i zadowolenie to mobilizacja do kolejnych wyzwań. 

 

    Poniższe tabele przedstawiają strukturę liczbową uczestników pod względem typu schorzeń, 

płci, sposobu poruszania się przyjętą dla wszystkich wydanych  w danym roku decyzji 

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

Lp Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Uczestnicy – typ  A 9           12.4 

2  Uczestnicy – typ B 5            6,8 

3 Uczestnicy – typ C 34          46,6 

4 Uczestnicy  - Typ D 25          34,2 

5 Razem 73         100 

 

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

Lp Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Kobiety 43          58,9 

2  Mężczyźni         30 41,1 

3 Razem 73 100 

  

 

 

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



Lp Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 

1  Wózki inwalidzkie 9          12,3 

2 Osoby poruszające się 

przy pomocy: kul, 

balkoników, drugiej 

osoby 

20 27,4 

3 Osoby poruszające się 

samodzielnie 

44           60,3 

4 Razem 73 100 

 

1. Średnia miesięczna obecność na zajęciach w ŚDS  w roku 2019r.( %) 

 

  I     -  47                                                          VII   -   60 

 II    -   53                                                        VIII   -   57 

III   -   56                                                          IX   -    62 

IV   -   46                                                          X   -     62 

V    -   55                                                          XI    -   62 

VI   -   56                                                          XII    -  65 

 

 

 

                                         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 był nasz ośrodek,  jak i jednostki i organizacje lokalne i 

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

    

   W roku 2019  uczestnicy ŚDS wzięli udział w następujących imprezach : 

 

I kwartał – styczeń – marzec 

-  Bal karnawałowy – ŚDS Krapkowice 

-  Uroczyste otwarcie filii „Na Polnej” 

- odwiedziny telewizji regionalnej – reportaż o placówce 

-  Dzień Kobiet – babskie pogaduchy przy kawie i ciasteczku 

- I ja mam Talent - udział w imprezie zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych z 

Krapkowic 

 

II kwartał -  kwiecień- czerwiec 

- Jarmark Wielkanocny w Gogolinie 

          - Śniadanie Wielkanocne – dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy; 

          - Udział w zawodach sportowych organizator – Politechnika Opolska 

          - Uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie artystycznym ATA w Namysłowie ( nagrodę 

Marszałka Województwa odebrali nasi dwaj uczestnicy) 

          - Wyjazd na zawody żużlowe do Opola 

          - Wyjazd na zawody sportowe – organizator ŚDS Nowe Gołuszowice 

 

 

           III  kwartał – lipiec- wrzesień 

- Piknik agroturystyczny w gospodarstwie „Stary Młyn” w Obrowcu; 



- Galeria Studnia – zwiedzanie wystawy prac  Pani Marii Wandrowskiej pod tytułem: „Suma 

wszystkich strachów” 

- Trzydniowa wycieczka – Goczałkowice Zdrój – Wisła Mała- Pszczyna 

- Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Namysłowa – Udział w imprezie 

organizowanej przez ŚDS Namysłów; 

 

IV  kwartał – październik –grudzień 

- Halowy turniej unihokeja – organizator WTZ Krapkowice 

- Quiz – rozgrywki umysłowe – zabawy edukacyjne dla uczestników ŚDS Krapkowice; 

- Paraolimpiada – zawody o charakterze sportowym organizowane przez ŚDS Strzelce Opolskie; 

- Sztuka Osób Niepełnosprawnych – uroczyste wręczenie nagród w konkursie PFRON 

- Zabawa Andrzejkow dla uczestników ŚDS, 

- Spotkanie Mikołajkowe; 

-  Udział w Jarmarkach Bożonarodzeniowych w Krapkowicach i Gogolinie; 

- Spotkanie Wigilijne dla uczestników ŚDS. 

 

 

                         V  Współpraca z innymi podmiotami i jej efekty 
 

   Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach  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 reagować na zaistniałą sytuację wymagającą szybkiego działania 

oraz  określić problem dotyczący  uczestników i podjąć kroki do jego rozwiązania.  

 Ponadto jednostka nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Twórców i Artystów „Pasja” z 

Krapkowic, z którym współorganizuje wystawy w Krapkowickim Domu Kultury, Krapkowickiej 

Baszcie  oraz w galerii „Studnia”. 

  W ścisłej współpracy ze  Stowarzyszeniem Centrum Integracji Lokalnej „SamiPomocni” , 

jednostka organizuje szereg przedsięwzięć o charakterze lokalnym. Do udziału zapraszani są, 

rodzice uczestników, przyjaciele, mieszkańcy miasta. W tym roku po raz kolejny 

zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe w ramach „Drzwi otwartych”. Zaskoczyła nas bardzo 

frekwencja mieszkańców. Warsztaty cieszyły się ogromną popularnością, a w ciągu dwóch dni 

odwiedziła nas spora grupa osób, które dotychczas nie miały pojęcia czym zajmuje się ośrodek 

wsparcia. Sama placówka zrobiła na nich duże wrażenie, a możliwość wykonania dla siebie 

świątecznej drobnostki sprawiła im wielką radość. 

   Jednostka współpracuje również z Warsztatem Terapii Zajęciowej, Zespołem Szkół 

Specjalnych, Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym. 

 

     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. Jesteśmy otwarci na różne propozycje. Podejmujemy 

działania, które wykraczają poza schemat organizacyjny i statutowy jednostki.  

     

   W roku 2019 wraz z Gminą Krapkowice, która była wnioskodawcą zadania, realizowaliśmy 

projekt pod tytułem : ArteDisabled. Pracownia integracyjnego rozwoju twórczego i społecznego 

osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego i ich rodzin. Pomysłodawcą i realizatorem zadania 

był Środowiskowy Dom Samopomocy z filią „Na Polnej”. Program cieszył się wielką 

popularnością wśród mieszkańców miasta i nie tylko. Głównym jego założeniem była integracja 

poprzez sztukę. Liczne warsztaty organizowane dla społeczności lokalnej prowadzili uczestnicy 

ŚDS. W ramach projektu powstała Galeria Arte Disabled, gdzie prezentowane są wspólne prace 

powstałe na warsztatach , a także podczas codziennych zajęć. Bardzo ważną częścią projektu 

była także współpraca ze szkołami podstawowymi oraz przedszkolami. Uczniowie mogli poznać 



namiastkę życia z perspektywy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wykonując na 

wózku zadania: wejście do windy, skorzystanie z toalety, poruszanie się po obiekcie. To było 

wielce poruszające doświadczenie. Z kolei dzieci przedszkolne brały aktywny udział w zajęciach 

muzycznych i choreograficznych. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się na sali 

widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury i przyciągnęło komplet publiczności.  

 

 

                                         VI  Mieszkania chronione 

 
    Od listopada  2013r. w ramach swojej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Krapkowicach prowadzi mieszkania chronione, które stanowią formę pomocy społecznej 

przygotowujące osoby tam przebywające do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. 

Każde z dwóch mieszkań posiada własne media w tym : c.o., woda, energia elektryczna, co  

pozwala na niezależne rozliczanie lokatorów. 

   Obecnie oba lokale są zamieszkane, a rodziny objęte pomocą zobligowane do współpracy w 

realizacji planów wspomagających. Zadaniem naszym jest wzmocnienie bądź wypracowanie u 

lokatorów prawidłowych zachowań społecznych, gospodarowania środkami finansowymi, 

priorytetów w wydatkowaniu środków, umiejętności dbania o powierzony lokal oraz o dobra 

wspólne. Zadaniem pracownika jest także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych : m.in. 

pomoc w złożeniu wniosku o przydział lokalu mieszkalnego, wnioski do PCPR, OPS. 

   Lokale są wyposażone w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego w tym między innymi: 

zabudowę kuchenną wraz ze sprzętem AGD, łazienki z kabinami prysznicowymi, meble 

pokojowe wraz z miejscami do spania.  

 W roku sprawozdawczym (2019r) lokale mieszkalne zostały obięte kontrolą Najwyższej Izby 

Kontroli. Dotyczyła prawidłowości prowadzenia lokali o charakterze mieszkań chronionych. 

 W wystąpieniu pokontrolnym nie wskazano nieprawidłowości. 

 
 

 

      Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok 

                    2019  – Zadania własne – Mieszkania chronione 
 

 Kierunki wydatków 

 

Plan początkowy 

   

Plan po zmianach  Wykonanie planu 

 do 31.12.2019 

Wydatki bieżące ogółem 

Rozdział 85220 
   12.600,00     7.600,00       6.508,52 

w tym :    
Wynagrodzenia i pochodne             0,00              0,00              0,00 
Pozostałe wydatki    12.600,00       7.600,00        6.508,52 

  

 

Struktura planowanych i wykonanych dochodów za rok 

                    2019  – Zadania własne- Mieszkania chronione 
 

 Kierunki dochodów Plan początkowy 

   

Plan po zmianach  Wykonanie planu 

 do 31.12.2019 

Dochody ogółem  

 Rozdział  85220 
              0,00           630,00          823,37 

w tym :    
                   § 0970              0,00           90,00          281,78 
                   § 0630              0,00         440,00          440,79 
                   § 0640              0,00        100,00          100,80 

 



 

 

                           VII  Wnioski końcowe i rokowania 

 
      Środowiskowy Dom Samopomocy cieszy się bardzo dobrą opinią społeczną. Jest prężnie 

działającą jednostką, docenianą przez społeczność lokalną. Zakres usług świadczonych przez 

ośrodek wsparcia jest na tyle szeroki, że pozwala uczestnikom nabywać nowe umiejętności i  

sprawności,  przez co poprawia się jakość ich życia, stają się bardziej otwarci, zaradni, realizują 

swoje pasje i marzenia.  

    Będąc w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi OPS w Krapkowicach, Gogolinie i 

Strzeleczkach mamy wiedzę na temat zapotrzebowania na usługi świadczone przez jednostkę. 

    Stale powiększająca się liczba uczestników, których obejmujemy usługą transportu, wymusiła 

na nas podjęcie współpracy z zewnętrzną firmą świadczącą usługi transportowe. To w rocznym 

rozliczeniu olbrzymie obciążenie budżetu jednostki. Rozważamy rozmowy z przedstawicielami 

władz o możliwość dofinansowania zakupu przystosowanego pojazdu z wykorzystaniem 

programów PFRON. 

   Roczna działalność filii dała nam możliwość analizy celowości przedsięwzięcia. 

Niemierzalnym czynnikiem jest bezpieczeństwo uczestników, a w szczególności wymagających 

stałej opieki i kontroli. Poczucie zabezpieczenia  daje nam Filia „Na Polnej” wraz z jej 

infrastrukturą. Budynek wraz z otoczeniem cieszy się wielkim uznaniem wśród rodzin i 

opiekunów uczestników tam przebywających. Daje poczucie stabilności i wprowadza domową 

atmosferę. A słowa uznania dają nam pracownikom wiele satysfakcji  i poczucie spełnienia misji. 

   W trakcie roku, budynek główny jednostki ( na oś, XXX-lecia 23) był kontrolowany przez 

Państwowego Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej.  Niestety kontrola wykazała kilka 

bardzo poważnych nieprawidłowości, z którymi musimy się uporać w wyznaczonym terminie, to 

jest do 31 sierpnia 2020r. Będziemy korzystali z wszelkich możliwości pozyskania środków 

finansowych na wykonanie tego zadania. Na chwilę obecną dysponujemy już dokumentacją  i 

jesteśmy w oczekiwaniu na pozwolenie budowlane. 

    Pozytywnym kierunkiem dla działalności jednostki jest systematycznie wzrastająca dotacja, 

która pozwala na rozwój placówki. W związku ze zwiększeniem ilości miejsc dla uczestników, 

zwiększone zostało zatrudnienie o kolejny etaty, finansowany między innymi z środków z 

podwyższonej dotacji w ramach programu „Za życiem”. Staramy się osiągnąć wskazany w 

rozporządzeniu współczynnik zatrudnienia. To trudne zadanie ze względu na drastycznie małą 

ilość osób posiadających odpowiednie wykształcenie oraz wskazany staż pracy,  chcących 

pracować z osobami wykazującymi niepełnosprawności. Niestety współczynnik zatrudnienia dla 

osób wykazujących spektrum autyzmu  i niepełnosprawność sprzężoną, jest tak wysoki, że 

obawiać się należy stabilności budżetowej. Tym bardziej, że wysokość podwyższonej dotacji nie 

jest czynnikiem stałym. I to jest chyba największa obawa jeżeli chodzi o sytuację 

Środowiskowego Domu samopomocy w Krapkowicach z filią „Na Polnej”. 
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