
1 

 

Sprawozdanie z działalności ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
w MOŃKACH 

(nazwa i adres jednostki)  
 

za 2015 rok 
 

Liczba miejsc 
 

20 

Liczba uczestników na 31.12.2015 r., w tym  
w domu typu: A, B, C 
 

Ogółem -    , w tym: 
A-5 
B-11 
C-nie dotyczy 
 

Liczba osób korzystająca z usług ośrodka z 
innych gmin na podstawie zawartych 
porozumień 
 

1 

Frekwencja uczestników w poszczególnych 
miesiącach roku 
 

Styczeń – 67,63% 
Luty – 81,11 % 
Marzec- 88,50% 
Kwiecień – 85,71% 
Maj- 88,82% 
Czerwiec – 86,24% 
Lipiec- 68,36% 
Sierpień- 57,14% 
Wrzesień- 84,85% 
Październik- 76,77% 
Listopad – 86,11% 
Grudzień- 84,94% 

Liczba miejsc hostelowych 
 

Nie dotyczy 

Liczba osób korzystających w ciągu roku z 
miejsc hostelowych: 
- średni czasokres pobytu, 
- przyczyna skierowania 
 

Nie dotyczy 

 
A. Formy i efekty prowadzonej działalności:  

 
Formy i efekty prowadzonej działalności (opis wykonania i ocena realizacji). 
 
a) Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym: 

W ramach treningów funkcjonowania w życiu codziennym prowadzono: 
a) zajęcia kulinarne: Grupa A: Podczas zajęć uczestnicy uczyli się samodzielnego 

przygotowania prostego śniadania, obiadu i kolacji. Poznawali, bądź utrwalali zasady 
bezpiecznego używania sprzętu AGD oraz poznawali jego zastosowanie. Samodzielnie, 
bądź przy pomocy opiekuna piekli ciasta i przygotowywali owocowe przetwory na zimę, 
które zostały wykorzystane w pracowni kulinarnej do przygotowania deserów na spotkania 
okolicznościowe. Uczestnicy byli edukowani w zakresie właściwego przechowywania 
żywności oraz zwracania uwagi na terminy przydatności do spożycia. Na zajęciach dbano o 
wyrobienie nawyków kulturalnego zachowywania się przy stole, zwracano uwagę na 
tematykę zdrowego żywienia, oraz na konieczność dostarczania do organizmu 
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odpowiednich witamin zawartych w pożywieniu z uwzględnieniem diety w zależności od 
potrzeb zdrowotnych.  

Grupa B: Uczestnicy uczyli się parzenia kawy i herbaty, przygotowania prostego posiłku. 
Uczono bądź utrwalano zasady zachowania się przy stole, jak też zasady bezpiecznego 
używania sprzętu kuchennego. Uczestnicy uczyli się porządkowania miejsca spożywania i 
przygotowywania posiłku.  

Zajęcia prowadzone były grupowo oraz indywidualnie, głównie w formie zajęć 
praktycznych, ale również w formie rozmów i pogadanek. Prowadzono dyżury na 
stołówce, podczas obiadów oraz w pracowni kulinarnej podczas drugiego śniadania lub 
spotkań okolicznościowych. 

Dzięki treningom uczestnicy umieją przygotować, w miarę swoich możliwości, prosty 
posiłek. Poznali możliwości przetwarzania owoców sezonowych i późniejszego ich 
wykorzystywania. Uczestnicy poznali zasady przechowywania żywności. Część uczestników 
zwraca już uwagę na terminy przydatności do spożycia, kupowanych produktów. Osoby 
wymagające przestrzegania diety znają zasady właściwego doboru produktów 
żywnościowych. Uczestnicy obsługują sprzęt AGD oraz dbają o porządek w pracowni 
kulinarnej oraz stołówce 

b) zajęcia budżetowe: Grupa A i grupa B ( część grupy) – podczas zajęć uczestnicy uczyli się 
planowania wydatków w oparciu o posiadane dochody, opracowywali listę zakupów w 
odniesieniu do sporządzonego jadłospisu. Uczestnicy uczyli się wartościować potrzeby w 
zakresie kupowania poszczególnych artykułów typu żywność, odzież, laptop, komórka itp. 
Podczas treningów prowadzono rozmowy na temat podpisywania umów kredytowych i 
niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą zaciąganie kredytów oraz zagrożeń płynących z nie 
spłacania zaciągniętych zobowiązań. Uczestnicy uczyli się jak załatwiać sprawy urzędowe, 
gdzie można regulować rachunki przelewem a gdzie przekazem oraz jak wypełniać oba 
druki. Wspólnie dokonywano rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Motywowano uczestników 
do oszczędzania i ukazywano jego zalety. Zajęcia prowadzono grupowo oraz indywidualnie. 
Uczestnicy prowadzili dyskusje, wymianę doświadczeń, odgrywali scenki sytuacyjne, 
wspólnie wychodzili do sklepów i sporządzali indywidualnie listy zakupów z 
uwzględnieniem określonego wcześniej budżetu i jadłospisu. W trakcie zajęć 
wykorzystywano min. gry planszowe typu „Monopoly”, które uczą planowania i 
gospodarowania określonymi środkami. 

Prowadzono rozmowy z komornikami i bankami w indywidualnych sprawach. Efektem 
zajęć jest uzmysłowienie uczestnikom zagrożeń płynących z zaciągania kredytów. 
Uczestnicy wiedzą o konieczności systematycznego regulowania zobowiązań takich jak 
opłaty za czynsz, energię itp. Robią listę zakupów przed pójściem do sklepu i według listy 
dokonują zakupów co pozwala na ograniczenie nieplanowanych wydatków.  Samodzielnie 
mieszkający uczestnicy, planują wydatki uwzględniając stałe opłaty i zakup leków. Część 
uczestników oszczędza drobne kwoty. Wiedzą gdzie załatwić urzędowe sprawy i jak 
poprosić o pomoc.  

c) Zajęcia higieniczne: W trakcie zajęć zarówno w grupie A i w grupie B uczono bądź 
motywowano uczestników do utrzymywania higieny jamy ustnej, włosów, rąk, paznokci i 
reszty  ciała. Uczono samodzielnego korzystania z prysznica, kosmetyków i przyborów do 
pielęgnacji. Uczestnicy uczyli się bądź rozwijali umiejętności używania suszarki do włosów, 
prostownicy i lokówki, chłopcy golarki. Podczas zajęć edukowano na temat konieczności 
regularnej zmiany bielizny osobistej. Uczestnicy uczyli się prania ręcznego oraz obsługi 
pralki automatycznej, znajdującej się w pracowni higienicznej, a co się z tym wiąże, również 
segregacji odzieży pod względem kolorów i struktury materiałów. Domownicy uczyli się 
wywabiania plam, doboru detergentów do prania , prawidłowego rozwieszania upranych 
ubrań, ich prasowania i składania. Na zajęciach zwracano uwagę na utrzymanie porządku  
w pracowniach i pomieszczeniach ŚDS. 

Zajęcia prowadzono indywidualnie i w grupach (z podziałem na grupę dziewcząt i 
chłopców). Główną formą była praktyczna realizacja powierzonych zadań ( pranie strojów 
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do ćwiczeń, ręczników, firanek, obrusów i innych rzeczy wykorzystywanych w ŚDS, 
rozwieszanie prania, prasowanie i składanie). Dziewczęta bardzo chętnie, korzystały z 
pracowni higienicznej gdzie robiły manicure, malowały paznokcie, układały sobie 
wzajemnie włosy. Zajęcia prowadzono również w formie pogadanek i dyskusji. 
Przygotowywano prezentacje multimedialne włączając  do ich przygotowania uczestników.  

Uczestnicy w różnym stopniu dbają o higienę ciała , znają jednak podstawowe jej 
zasady. Niektórzy samodzielnie, inni po przypomnieniu dbają o czystość zębów, włosów , 
paznokci. W większości, uczestnicy samodzielnie korzystają  z prysznica w ŚDS jeżeli 
zachodzi taka potrzeba. Uczestnicy potrafią dokonywać wyboru odzieży w zależności od 
sytuacji ( odzież sportowa, codzienna i odświętna) i pogody. Potrafią włączyć pralkę i użyć 
właściwego detergentu oraz segregować odzież w zależności od kolorów. Dbają o porządek 
w ŚDS.  

d) Zajęcia farmakologiczne: Grupa A: W trakcie zajęć edukowano uczestników a propos 
rozpoznawania i reagowania na symptomy choroby. Prowadzono rozmowy na temat 
korzyści z systematycznego przyjmowania leków oraz negatywnego wpływu zaniedbania 
leczenia. Uczestnicy poznawali zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu. Uczyli się 
wyrażania swoich uczuć w związku z chorobą, prowadzono rozmowy na temat radzenia 
sobie z trudnościami. Uczestnicy uczyli się jak zarejestrować się do lekarza. Poznali 
możliwości zapobiegania infekcjom sezonowym. Zdobywali wiedzę na temat pomocy 
doraźnej. Uczono jak żyć z cukrzycą i jaką dietę należy stosować. Grupa B. Uczestnicy 
uczyli się jak zarejestrować się do lekarza, jak zapobiegać infekcjom sezonowym. W trakcie 
zajęć uczestnicy poznawali zasady diety cukrzycowej. Uczestnicy poznawali zagrożenia 
związane ze spożywaniem alkoholu. Zajęcia prowadzono grupowo, jednak w głównej 
mierze indywidualnie. Przeprowadzano rozmowy. Uczestniczono podczas wizyt u lekarza 
psychiatry, endokrynologa. Udzielano pomocy w zarejestrowaniu się do pozostałych 
specjalistów bądź lekarza rodzinnego. Uczestnicy są świadomi swojej choroby, wiedzą gdzie 
szukać pomocy, część uczestników potrafi rozpoznawać symptomy. Rozmawiają o 
chorobie, pilnują terminów wizyt lekarskich, zdarza się, że proszą pracownika o 
towarzyszenie podczas wizyt u lekarza, szczególnie w sytuacjach pogarszającego się stanu 
zdrowia. Znają zagrożenia zaniedbania leczenia oraz negatywne skutki picia alkoholu. 
Osoby chore na cukrzycę znają zasady diety cukrzycowej. 
  

 
2. Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: 

W ramach treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów 
prowadzone są: 

a) zajęcia umiejętności interpersonalnych i społecznych- Grupa A – W trakcie zajęć 
domownicy uczyli się współpracy  w grupie. Prowadzono zajęcia w celu wypracowania 
sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych. Uczestnicy uczyli się i 
utrwalali zasady dobrej komunikacji, podejmowania, prowadzenia oraz kończenia 
konwersacji. W trakcie zajęć rozwijali umiejętność komunikowania się w sposób werbalny i 
pozawerbalny. Motywowano i przypominano o konieczności używania zwrotów 
grzecznościowych. Prowadzono rozmowy o znaczeniu uczuć i emocji w relacjach z innymi. 
Uczestnicy uczyli się organizacji i zachowania się podczas spotkań towarzyskich, wchodzili 
w rolę gospodarza i gościa. Wskazywano uczestnikom wagę ich udziału w życiu rodzin oraz 
aktywności w środowisku i utrzymywaniu obecnych bądź nawiązywaniu nowych 
znajomości i kontaktów. Uczestnicy rozwijali wiedzę dotyczącą orientacji w terenie, 
odnajdywania obiektów istotnych do załatwiania określonych spraw. Podczas zajęć 
rozwijano umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji indywidualnej i 
grupowej.    

Grupa B: W trakcie zajęć podejmowano działania w kierunku rozwijania 
samoświadomości. Utrwalano podstawowe formy grzecznościowe, oraz zasady życia w 
grupie. Uczestnicy uczyli się określać własne możliwości i proponować swą pomoc w 
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czynnościach, które są w stanie wykonać. Kształtowano umiejętności przewidywania 
zagrożeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi w wyniku podjętych czynności 
własnych lub innych osób. Uczestnicy uczyli się określania i  komunikowania własnych 
potrzeb i trudności, a także rozpoznawania potrzeb innych i oferowania pomocy mniej 
sprawnym kolegom co pozwala na rozwijanie więzi oraz podwyższenie swojej samooceny. 
W trakcie zajęć prowadzono działania w kierunku wzmocnienia najmniej zaburzonych sfer, 
oraz podtrzymywania nabytych już umiejętności w zakresie min. czytania , pisania, liczenia, 
określania czasu. Uczestnicy rozwijali wiedzę dotyczącą orientacji w terenie, odnajdywania 
obiektów istotnych do załatwiania określonych spraw. Podczas zajęć rozwijano umiejętność 
dokonywania wyborów i podejmowania decyzji indywidualnej i grupowej. 

Zajęcia prowadzono grupowo oraz indywidualnie. Przeprowadzano pogadanki, 
rozmowy, organizowano wyjścia do miasta, do obiektów sakralnych, a także spotkania 
okolicznościowe rozwijające umiejętności społeczne. Dzięki uczestnictwu w zajęciach 
domownicy stosują formy grzecznościowe, zwracają uwagę na relacje pomiędzy innymi 
ludźmi, potrafią nawiązywać kontakty oraz podtrzymywać rozmowę.  Mówią o swoich 
potrzebach i emocjach. Potrafią w miarę swoich możliwości integrować się ze 
środowiskiem zewnętrznym, próbują podejmować role w rodzinach i środowisku, chcą być 
aktywni. Dokonują wyborów dotyczących spraw osobistych, na miarę swoich możliwości 
orientują się w terenie.  

 
  

3. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego:  
W ramach treningów czasu wolnego przeprowadzano: 

a) zajęcia plastyczne: Grupa A i Grupa B – w trakcie zajęć wykonywano różnego 
rodzaju prace, które były wykorzystane jako elementy dekoracji ŚDS, a także jako 
podarunki dla rodziców bądź rodzin np., z okazji dnia Matki ( lusterka w oprawie) czy 
Świąt Bożego Narodzenia (choinki z wikliny papierowej). Uczestnicy do prac 
wykorzystywali różnego rodzaju materiały i techniki. Wykonywano przedmioty i ozdoby, 
kompozycje przestrzenne Na prośbę Burmistrza Moniek wykonano 250 pocztówek 
wielkanocnych oraz 250 pocztówek bożonarodzeniowych. Pocztówki są swoistą 
promocją ŚDS. Uczestnicy brali udział w konkursach na Palmę Wielkanocną oraz stroik 
Bożonarodzeniowy, za co otrzymano wyróżnienie i nagrodę w postaci blendera. Część 
prac przekazano na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  
Zajęcia prowadzono w grupach. Stosowano najróżniejsze metody min. malowanie, 
rysowanie, klejenie, wycinanie, wydzieranie i wiele innych.  
Dzięki uczestnictwu w zajęciach domownicy znają sposoby twórczego zagospodarowania 
wolnego czasu a także, potrafią wykonać małym kosztem, upominki swoim najbliższym. 
Samodzielnie bądź przy pomocy wykonują prace. Zgłaszają swoje pomysły, stają się 
kreatywni.  

b) Zajęcia techniczne: Grupa A i Grupa B – w trakcie zajęć uczestnicy tworzyli prace w 
drewnie, wygładzali powierzchnię przy pomocy papieru ściernego, wypalali obrazy, 
stosowali techniki malarskie. Tworzyli ozdoby z kamieni z przeznaczeniem do ustawienia 
na skalniakach i w do ogródkach (biedronki, motyle, żaby, stonogi itp.) malowali choinki, 
orzechy, szyszki. Doskonalili umiejętności posługiwania się klejem na gorąco, i nożykiem 
introligatorskim, a także precyzyjnego odmierzania i posługiwania się gilotynką. Przybijali 
zawieszki do obrazów i ozdobnych lusterek. Szlifowali kawałki lustra. Uczestnicy 
wykonywali drobne prace konserwatorskie, przykręcali śruby, naprawiali zawiasy, 
wstawiono zamek do biurka, naprawiano sprzęt do zajęć ruchowych.. W trakcie zajęć 
podejmowano działania w celu rozwijania motoryki małej zwijano włóczkę w kłębki, 
nawlekano jarzębinę na sznury. W trakcie zajęć uczestnicy uczyli się obsługi maszyny do 
szycia, wykonywania prostych ściegów. Poznawali lub utrwalali zasady BHP odnośnie 
używania urządzeń i środków chemicznych typu lakiery, farby, lakierobejce, spraye. 
Dzięki uczestnictwu w zajęciach domownicy rozwinęli swoje zainteresowania, nabyli 
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nowe umiejętności lub doskonalili już nabyte. Zajęcia prowadzono grupowo i 
indywidualnie. Polegały one głównie na realizacji zadań praktycznych. 

a) Organizacja czasu wolnego: Grupa A i Grupa B- W trakcie zajęć uczestnicy uczyli się 
bądź rozwijali umiejętności w zakresie obsługi komputera, używania edytorów tekstowych, 
poruszania się po wyszukiwarkach intranetowych. Uczyli się obsługi kopiarki, drukarki 
także sprzętu nagłaśniającego i telewizyjnego, karaoke. Przeprowadzano różnego rodzaju 
gry i zabawy. Organizowano spotkania okolicznościowe, grille, wyjazdy integracyjne oraz 
wycieczki. Organizowano wspólne oglądanie wybranych programów tv oraz filmów. 
Uczestniczono w obrzędach religijnych. W trakcie zajęć przygotowywano Jasełka i inne  
Zajęcia prowadzono grupowo. Dzięki uczestnictwu w nich domownicy przedstawienia 
okolicznościowe. Uczestnicy przygotowywali się do przeglądów piosenek. poznali sposoby 
zagospodarowania wolnego czasu. Nauczyli się bądź rozwijali umiejętności obsługi 
komputera i poruszania się po Internecie, a także obsługi sprzętu audio telewizyjnego. 
Wyjeżdżając na wycieczki czy spotkania integracyjne poznali nowe miejsca i nowych ludzi. 
Rozwijali swoje zainteresowania.  

b) Zajęcia ruchowe: Grupa A i Grupa B. W trakcie zajęć uczestnicy byli motywowani do 
regularnych ćwiczeń ruchowych. Prowadzono ćwiczenia ogólno usprawniające, siłowe, 
szybkościowe i równoważne oraz rozwijające motorykę małą. Przeprowadzano zawody na 
świeżym powietrzu, brano udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie 
miasta. Zajęcia prowadzono głównie w ŚDS w Sali ćwiczeń z wykorzystaniem posiadanego 
sprzętu ( bieżnia rower stacjonarny orbitek, ATLAS, materace, drabinki, masażer i mata 
masująca oraz stół do ćwiczenia motoryki małej. W okresie letnim zajęcia odbywają się 
również w terenie. Zajęcia prowadzono w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopców.   
W efekcie grupa zna zalety regularnej aktywności ruchowej , poprawia swą kondycję 
fizyczną, poznała kolejne sposoby zdrowego zagospodarowania czasu. 

 
4. Poradnictwo psychologiczne opis rozwiązania: wewnętrzne czy zewnętrzne). 

 
W ŚDS w Mońkach zatrudniony jest na ¼ etatu psycholog. W ramach obowiązków 

zawodowych dwa razy w tygodniu prowadzi poradnictwo psychologiczne dla uczestników zajęć 
oraz ich rodzin. Niejednokrotnie pełni rolę konsultanta dla pracowników.  
 
5. Realizacja pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych (opis rozwiązań). 
 

Uczestnicy nie mają problemu z dostępem do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. W 
przypadku gdy uczestnik wymaga pomocy w zarejestrowaniu się do lekarza pracownik jest osobą 
wspomagającą uczestnika. Zdarza się, że jest obecny w trakcie wizyty lekarskiej o ile uczestnik 
tego potrzebuje. Pracownicy monitorują terminy wizyt u uczestników, którzy potrzebują wsparcia 
w tym zakresie. 
 
6.  Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (opis rozwiązań). 
 

Pracownicy pomagają wypełniać druki urzędowe (dodatek mieszkaniowy, świadczenia 
rodzinne, wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i inne). Pomagają 
monitorować okres składania cyklicznych wniosków. Uczestnicy otrzymują wsparcie pracownika 
podczas załatwiania bardziej skomplikowanych spraw. Wspólnie wypełniane są rozliczenia 
roczne. W miarę potrzeb pracownicy informują gdzie należy załatwiać konkretne sprawy. 
 
7. Realizacja niezbędnej opieki (opis rozwiązań). 
 

Pracownicy, w trakcie pobytu uczestnika w ŚDS, przez cały czas świadczą niezbędną 
opiekę w zależności od sytuacji. Dbają o bezpieczeństwo uczestników, wspomagają w sytuacjach, 
w których uczestnik nie radzi sobie samodzielnie. W uzgodnieniu z rodzicami, mniej sprawni 
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domownicy mogą opuszczać Środowiskowy Dom, tylko pod opieką pracownika bądź rodzica. 
Uczestnicy poinformowani są o konieczności przestrzegania regulaminu, co określa zasady w 
trakcie pobytu w ŚDS i zwiększa bezpieczeństwo uczestników. Uczestnicy proszeni są o 
zgłaszanie planowanej nieobecności, w przypadku braku zgłoszenia pracownik kontaktuje się z 
uczestnikiem, bądź rodziną szczególnie, w sytuacjach gdy domownicy zamieszkują samodzielnie, 
w celu ustalenia czy nie wydarzyła się sytuacja w której uczestnik potrzebuje pomocy (np. 
zasłabnięcie, choroba). 
 
8. Realizacja terapii ruchowej (opis rozwiązań). 

W ŚDS zatrudniono na umowę zlecenie specjalistę zajęć ruchowych. Zajęcia prowadzone 
są 2 razy w tygodniu na terenie ŚDS w Sali ćwiczeń z użyciem sprzętu typu: Atlas, orbitrek, 
bieżnia, rower stacjonarny, masażer, mata masująca, materace, drabinki oraz stół do ćwiczeń 
motoryki małej. W okresie letnim zajęcia prowadzone są również na świeżym powietrzu.  
 
9. Realizacja wyżywienia (opis rozwiązań: w ramach pracowni kulinarnej czy w ramach zadania 
własnego gminy).  

Uczestnicy ŚDS w 2015 r korzystali z obiadów w stołówce szkolnej, które finansowano w 
ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Jedna osoba z uwagi na wysokie 
dochody ponosiła odpłatność za obiady.  
Drugie śniadanie i poranna kawa oraz wyżywienie w okresie ferii czy wakacji realizowane były w 
ramach treningów kulinarnych.   
 
10. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia 
zatrudnienia lub inne. 
 

Podejmowano próby motywowania oraz zachęcano uczestników do podjęcia 
zatrudnienia. Uczestnicy otrzymali propozycję zatrudnienia w ramach projektu unijnego, na co 
żaden z uczestników nie wyraził zgody wynika to ze stanu zdrowia.  
 
11. Liczba osób dowożonych do ośrodka : 
 
- w trakcie roku - nie dotyczy 
 
- średnio w ciągu miesiąca - nie dotyczy 
 
Środek transportu (własny, wynajęty) opis m.in. średnia liczba przejechanych dziennie km 
- nie dotyczy 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach nie prowadził dowozów. Uczestnicy 

zamieszkujący poza terenem miasta Mońki otrzymali pozwolenie Urzędu Miasta w Mońkach na 
korzystanie z autobusów dowożących uczniów do szkoły w Mońkach. Jeden uczestnik dowożony 
jest przez Gminę Knyszyn busem dowożącym dzieci do ośrodka szkolno –rehabilitacyjnego 
OREW w Downarach..  
 
 
 
II. Zasoby domu przeznaczone na jego funkcjonowanie:* 
 
Całość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie placówki w 2015 r. 
 
W tym, w zakresie: 
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 A) Środków finansowych   

 a) z budżetu wojewody 
b) inne pozyskane na: 
-  działalność bieżącą  
- wydatki inwestycyjne 
 

 312.441,03  

  Liczby zatrudnionych pracowników  
w podziale na stanowiska pracy, wielkość 
etatu: 

na czas 
nieokreślony 

na czas  
określony 

6 m-czne 
doświadczenie 

zawodowe 
osobami z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

TAK/NIE 

 1.  Kierownik ½ etatu X  Tak 

 2.  Pedagog 1 etat X  Tak 

 3. St. Asystent os. niepełnosprawnej 1 etat X  Tak 

 4.  Asystent os. niepełnosprawnej 1 etat X  Tak 

 5.  Psycholog ¼ X  Tak 

 6. Pracownik socjalny ½ X  Tak 

 7. Pracownik gospodarczy ½ X   Tak 

  Razem      

 
6. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego dla 
uczestników: 
- typ A  .- 1etat 
- typ B  - 3,25 etatu 
- typ C  …… 
 
7. Inne formy zatrudnienia (np. umowa zlecenie) liczba godzin, rodzaj świadczonej 
usługi, okres czasu na jaki zawarto umowę itp.: 
 
Specjalista zajęć ruchowych – umowa zlecenie ( 2 x 2 godz. tygodniowo) – prowadzenie zajęć 
ruchowych.  
 
III Ogólna liczba uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia  

 l.p. Przyczyna odejścia z domu uczestnika  

Czasokres 
uczęszczania na 
zajęcia do ŚDS 

 
Liczba uczestników, 
którzy opuścili dom 

 1. 
Usamodzielnienie   
 

2 x11 miesięcy 
2 x 1 m-c 

4 osoby 

 2. 
 Umieszczenie w placówkach całodobowej 
opieki   

 

 3. 
 Przejście do innej formy wsparcia 
dziennego   

 

 4.  Zgon   
 

5. Inne, jakie ?  
 

 Razem  
4 
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IV Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku 

l.p. Rodzaj zajęć 

Średnia ** liczba 
uczestników 

poszczególnych zajęć, w 
ciągu roku 

 1. 
  
Zajęcia kulinarne  5 

 2. 
  
Zajęcia budżetowe  8 

 3. 
Zajęcia higieniczne 
  12 

 4. 
Zajęcia umiejętności interpersonalnych i społecznych  
  12 

 5. 
 Zajęcia farmakologiczne 
  4 

 6.  Zajęcia plastyczne 10 

7. Zajęcia  techniczne 9 

8. Zajęcia organizacji czasu wolnego 12 

9. Zajęcia ruchowe 9 

  
 

Razem  81 

 
V . Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia i jej efekty 

1. rodzina, opiekunowie    

 - wspieranie rodzin w problemach związanych z niepełnosprawnością 
członków rodzin, 
- poradnictwo psychologiczne 
-informowanie rodzin o postępach i problemach uczestników 
 występujących podczas pobytu w ŚDS 
-spotkania okolicznościowe – włączanie rodziców i opiekunów do ich 
organizacji. 
 

2. 
ośrodki pomocy społecznej, 

powiatowe centrum 
pomocy rodzinie 

-W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej uczestnicy 
mieli możliwość korzystania z rządowego programu dożywiania                   
„ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 
-stały kontakt z pracownikami socjalnymi, którzy min. udzielali 
informacji na temat obowiązujących przepisów, dostępnej pomocy, 
zasiłków, dodatków mieszkaniowych itp.,  
- pracownicy MOPS z uwagi na szerokie rozpoznanie środowiska 
uczestniczą w rekrutacji uczestników. 
- PCPR- pomoc w pozyskaniu środków na turnusy rehabilitacyjne,  
jak również pomoc w pozyskaniu środków z PFRON-u                               
na organizację cyklicznego spotkania sportowego jakim był                     
XX Miting Sprawni Inaczej, oraz środków na organizację wycieczki 
dla uczestników do Białowieży.  

3. 

poradnie zdrowia 
psychicznego, szpital 
psychiatryczny, inne 

zakłady opieki zdrowotnej  

 - indywidualny kontakt z lekarzami różnych specjalizacji przede 
wszystkim z psychiatrami, okulistą, lekarzem rodzinnym 
- współpraca z psychiatrami w zakresie pozyskiwania nowych 
uczestników  
-współpraca w zakresie ustalania terminów wizyt oraz badań 

4. powiatowe urzędy pracy    Z uwagi na brak predyspozycji i zainteresowania uczestników nie 
podjęto współpracy. 
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5. organizacje pozarządowe 

- stowarzyszenie „ Wspierajmy się” – pozyskiwanie środków 
finansowych 
- stowarzyszenie „ Nasza okolica ” – pozyskiwanie środków 
finansowych 
 

6. 
kościoły i związki 

wyznaniowe               
 - wsparcie duchowe, umożliwienie zorganizowania wspólnej z WTZ 
modlitwy (np. Droga Krzyżowa), kultywowanie tradycji 

7. 
ośrodki kultury i organizacje 

kulturalno-rozrywkowe  

 Przyjęcie zaproszeń i uczestnictwo w konkursach organizowanych 
przez Moniecki Dom Kultury . W 2015r ŚDS otrzymał nagrodę                 
za wykonanie stroika świątecznego (blender) . Uczestnictwo                       
w konkursach pobudza i motywuje uczestników do pracy. 

8. 

placówki oświatowe, inne 
jednostki świadczące usługi 

dla osób 
niepełnosprawnych (w tym 
warsztaty terapii zajęciowej, 

zakłady aktywizacji 
zawodowej, spółdzielniami 

socjalnymi, centrami 
integracji społecznej i 

klubami integracji 
społecznej)           

 - SP nr 2 w Mońkach umożliwia uczestnikom korzystanie z obiadów 
w stołówce szkolnej, oraz korzystanie ze sprzętu sportowego, 
- wolontariusze z Gimnazjum w Mońkach rokrocznie wspomagają 
ŚDS w organizacji Mitingu Sprawni Inaczej, 
- Zespół Szkół – pomoc w organizacji Mitingu Sprawni Inaczej. 
 - współpraca z WTZ. Uczestnicy ŚDS i WTZ integrowali się podczas 
wspólnego pikniku oraz organizowanej przez ŚDS  Drogi Krzyżowej, 
- ŚDS utrzymuje stały kontakt ze Szkołą Przysposabiającą do pracy            
i jej uczniami, którzy w przyszłości mogą być potencjalnymi 
uczestnikami ŚDS. 
-ŚDS w Mońkach podtrzymuje kontakty z innymi ŚDS- ami, poprzez 
integrację uczestników wspólnych imprez,. W 2015 r. ŚDS                         
w Mońkach na XX miting Sprawni Inaczej zaprosił do wspólnej 
zabawy ŚDS –y z terenu województwa. Impreza cieszyła się dużym 
powodzeniem. Skorzystano z zaproszenia ŚDS w Suwałkach na Bal 
Andrzejkowy, brano udział w przeglądach piosenek w Białymstoku. 
 

9. 
inne osoby lub podmioty 

działające na rzecz integracji 
społecznej uczestników 

 ŚDS utrzymuje stały kontakt z biznesmenami monieckimi, którzy są 
potencjalnymi sponsorami, przesyła im  życzenia świąteczne, oraz 
przekazuje drobne upominki w postaci prac wykonanych przez 
uczestników  w podziękowaniu, za wspieranie ŚDS w realizacji 
imprez. 

 
Część VI.   Informacja o dostosowaniu ŚDS do standardów.*  

Deklaruję spełnienie przez Dom standardów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, ze zm.). 

W przypadku, gdy ŚDS nie osiągnął standardów, proszę wymienić w jakim zakresie 
występuje niezgodność z wymaganymi standardami: 
…………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
VII. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych 
zmianach w zakresie funkcjonowania domu.* 
W 2015 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach realizował zadania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Z drobnymi odstępstwami, zrealizowano planowane na 2015 r. 
działania. Realizacja zadań pozytywnie wpłynęła na uczestników zajęć. Uczestnictwo w zajęciach 
w ŚDS zapobiegło marginalizacji uczestników i wykluczeniu społecznemu. Część uczestników 
dzięki wsparciu ŚDS i rodzin prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i nie wymaga 
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umieszczenia w DPS. W celu podniesienia kwalifikacji pracownicy uczestniczyli w następujących 
szkoleniach: 

 Trening metapoznawczy – 2 pracowników  

 Przeciwdziałanie przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych – 1 pracownik 

 I pomoc przedmedyczna - 2 pracowników 
. 
W 2016 r. ŚDS zamierza realizować działania zaplanowane na rok beżący. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
VIII. Czy były zgłoszone wnioski lub ewentualne uwagi wynikające ze złożonych 
sprawozdań przez podmioty o których mowa w art. 25 ust. 3 i czy zostały one 
wykorzystywane w usprawnianiu i funkcjonowaniu domu, lub proszę o informację o 
przyczynach braku ich realizacji?*  
 
nie dotyczy  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
* Proszę o szczegółowy opis  
 
** Proszę o podanie liczby średniej 
 
 
 
 
 
 
…………12.02.2016…………….                                                       ……12.02.2016..………. 
  (data i podpis głównego księgowego)                                    (data i podpis kierownika)                        
    

 


