
Sprawozdanie z działalności   ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY             
W MOŃKACH  

(nazwa i adres jednostki)  

za rok 2013 
 

Liczba miejsc 13 

Liczba uczestników na 31.12.2013 r. 13 

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

0 

Frekwencja uczestników w poszczególnych 
miesiącach roku 

styczeń – 79,7                             lipiec –  67,8 
luty – 89,2                                  sierpień -  67,7 
marzec – 82                                wrzesień -  90,1 
kwiecień – 89,7                       październik – 92,6 
maj –   92,5                                 listopad – 89,4 
czerwiec – 97,3                           grudzień – 72,3 

Liczba miejsc hostelowych 0 

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

0 

 
I. Formy i efekty prowadzonej działalności:  
 
ZAJĘCIA KULINARNE – wypracowanie, podtrzymywanie, utrwalenie, doskonalenie 
umiejętności estetycznego przygotowania posiłku jak i jego spożywania, kulturalnego zachowana 
się przy stole, obsługi sprzętu AGD oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w 
pracowni kulinarnej. 
Grupa A – użytkownicy poznawali sposoby sporządzania potraw i prostych dań, pieczenia ciast, 
samodzielnego przyrządzania i podawania potraw (w okresie letnim i ferii zimowych), nakrywania 
i dekoracji stołu na imprezach okolicznościowych ( spotkania wielkanocne, bożonarodzeniowe, 
urodziny użytkowników, andrzejki, ostatki), estetycznego spożywania posiłku. Zapoznali się z 
wartościami odżywczymi poszczególnych ziół, przypraw, warzyw i owoców a także zasad 
zdrowego żywienia oraz przechowywania żywności i sprawdzania terminów przydatności. 
Przygotowywali potrawy na specjalne okazje. Motywowano do utrzymania porządku i higieny 
pracy z żywnością.  
Grupa B – prowadzono naukę przygotowania prostego posiłku ( kanapki) parzenia herbaty, 
kawy, poprawnego zachowania się przy stole, jak również prawidłowego posługiwania się 
sztućcami.  
Prowadzono rozmowy na temat  
- diety i ich rodzaju, wprowadzono tabelę kalorii,  
- domowych sposobów na grypę, 
- zastosowania ziół w kuchni, 
- zasad zdrowego żywienia 
Zapoznawano ze sprzętem AGD i z zasadami ich użytkowania. 
 
Dzięki treningom uczestnicy obsługują sprzęt gospodarstwa domowego, znają zasady 
racjonalnego żywienia, stosują diety. Umieją przygotować proste i złożone potrawy, stosują 
domowe sposoby leczenia przeziębień, parzą kawę i herbatę z zachowaniem bezpieczeństwa, 
codziennie pełnią dyżury na stołówce gdzie nakrywają do stołu i sprzątają.  
 
ZAJĘCIA BUDŻETOWE – nauka, rozwijania umiejętności gospodarowania własnymi zasobami 
finansowymi, planowaniem wydatków, opłacaniem bieżących rachunków oraz załatwianie spraw 
urzędowych. 



Jedna grupa – zajęcia obejmowały –  
- racjonalne planowanie wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych i miesięcznych 
dostosowanych do własnego budżetu,  
- dokonywanie zakupów ze szczególnym uwzględnieniem cen, terminów przydatności i 
sposobem przechowywania produktów. 
- bezpieczne przechowywanie pieniędzy, w tym jak ustrzec się przed kradzieżą, co mi daje 
posiadanie konta w banku, bezpieczne noszenie portfela, nauka obsługi bankomatu.  
Załatwianie spraw urzędowych, wypełnianie dokumentów( podania, wnioski, składanie zeznań 
podatkowych), prowadzenie rozmów z urzędnikami. Prowadzono rozmowy z Komornikiem 
Sądowym  oraz Radcą Prawnym w sprawach prywatnych użytkowników. 
 
Dzięki zajęciom uczestnicy znają bądź orientują się w wartości nominałów, samodzielnie robią 
zakupy, planują miesięczne wydatki, rozróżniają sklepy, potrafią zachować się w urządach i 
sklepach, używają zwrotów grzecznościowych.   
 
ZAJĘCIA HIGIENICZNE – nauka, motywowanie i utrwalenie umiejętności dbania o estetykę i 
wygląd zewnętrzny, higienę osobistą. Doskonalenie i nauka prania ręcznego oraz obsługi pralki 
automatycznej, obsługa żelazka. Motywowanie i doskonalenie umiejętności dbania o czystość i 
porządek w pomieszczeniach.  
Grupa A –praca polegała na dbałości o higienę całego ciała z użyciem środków pielęgnacyjnych i 
kosmetycznych, pielęgnacji włosów w tym korzystanie z usług fryzjera oraz stworzenie kącika 
fryzjerskiego gdzie podcinano włosy, malowano i układano je. Dla pań wprowadzono sztukę 
makijażu i manikiur. Pracowano nad doskonaleniem umiejętności pielęgnacji stóp z użyciem 
przyborów i urządzeń do hydromasażu. Uczono sztuki prasowana, składania ubrań, rozwieszania 
upranej bielizny i odzieży. Uczestnicy w ramach dyżurów przez cały rok uczyli się i doskonalili się 
w zakresie dbałości o czystość i porządek w pracowniach, budynku i wokół niego. Zajęcia 
zawierały elementy dbałości o estetyczny wygląd zewnętrzny, ubieranie się stosownie do pogody, 
dbanie o obuwie w sezonie letnim i zimowym.  
Grupa B – uczono podstaw higienicznych tj. mycie rąk z użyciem cieplej wody i dozownika z 
mydłem, osuszania rąk, mycie twarzy, higiena jamy ustnej, samodzielnego korzystania z WC oraz 
jakich przyborów używać do mycia poszczególnych części ciała. Prowadzono naukę ubierania się 
stosownie do pogody, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików i czyszczenia obuwia. 
 
Dzięki treningom uczestnicy znają zasady dbania o higienę całego ciała, pamiętają o konieczności 
mycia rak przed posiłkiem i po wyjściu z toalety, pamiętają o konieczności codziennej zmiany 
bielizny osobistej, potrafią korzystać z suszarki, lokówki, stosują kosmetyki. Poprzez ćwiczenia 
potrafią obsłużyć pralkę automatyczną, prawidłowo dobrać tkaniny do temperatury, wieszać i 
zdjąć z suszarki po wysuszeniu. Potrafią samodzielnie lub przy pomocy asystenta prasować 
rzeczy, ustawić odpowiednią temperaturę, poskładać rzeczy po wyprasowaniu, potrafią ścierać 
kurze, odkurzać, myć podłogi używając odpowiednich detergentów. Zdobyte umiejętności 
stosują w życiu codziennym.  

ZAJĘCIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH – w ramach zajęć 
uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów, podtrzymywania 
rozmowy, aktywnego słuchania, uczą się odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa. 
Grupa A – doskonalenie zdobytych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie, odczytywanie 
wskazówek zegara, korzystanie z telefonu, poznanie nr telefonów alarmowych). Nauka i 
doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy, aktywnego 
słuchania, wypracowywanie pozawerbalnych sposobów komunikowania się. Nauka i utrwalanie 
umiejętności przestrzegania zasad społecznych, konstruowanie sytuacji sprzyjających rozwojowi 
społecznemu. Używanie zwrotów grzecznościowych, zachowanie się w miejscach użyteczności 
publicznej – sklepy, poczta, urzędy, na ulicy, w miejscach sakralnych, podczas imprez 
kulturalnych. Nauka oraz utrwalanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania 
się po mieście. Nauka, doskonalenie zasad współżycia w grupie, rozwijanie empatii, budowa 



pozytywnych relacji, umiejętność wyrażania sympatii, zwracania się o pomoc w sytuacjach 
sprawiających trudność.  
Grupa B – nauka i utrwalenie zasad partnerstwa, współpracy i współdziałania w grupie, 
asertywności, rozwijanie empatii, budowanie pozytywnych relacji w rodzinie. Kształtowanie 
poczucia własnej wartości, podejmowania wyborów, rozwiązywania problemów, 
odpowiedzialności. Utrwalenie zasad dobrego wychowania, bycia w roli gospodarza i stawiania 
granic osobom nadużywających gościnności. Nauka utrzymywania dystansu w kontaktach z inną 
płcią.  
 
Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach domownicy potrafią samodzielnie poruszać się w 
środowisku, prawidłowo zachowują się w różnego rodzaju instytucjach, placówkach publicznych 
i kulturalnych. Stosują formy grzecznościowe adekwatnie do sytuacji, szanują godność osobistą 
innych, potrafią integrować się w grupie i ze środowiskiem. Odważniej nawiązują kontakty z 
nowo poznanymi osobami. Potrafią nawiązać i przeprowadzić rozmowę.   
 
ZAJĘCIA RUCHOWE – zajęcie te dotyczyły sprawności fizycznej, ogólnej kondycji, korekta 
wad postawy. W ramach wykonywanych ćwiczeń użytkownicy mają do dyspozycji: drabinki 
gimnastyczne, materace, rower, bieżnię, stół do usprawniani motoryki małej i dużej, steper oraz 
atlas – zestaw do ćwiczeń. Prowadzono również gry i zabawy sprawnościowe na świeżym 
powietrzu. W ramach zajęć motywowano do aktywności fizycznej także w formie wyjazdów 
rowerowych do zaprzyjaźnionych gospodarstw ( ogniska, gril).  
 
ZAJĘCIA PLASTYCZNO -  TECHNICZNE – na zajęciach zastosowano różne metody i fory 
pracy: malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, wspólne tworzenie obrazów, prace z 
papieru i skóry, wypalanie na sklejce, szydełkowanie, szycie na maszynie, wyszywanie. Powstało 
wiele prac, które zdobią nasz Dom, jak również są przekazywane instytucjom zakładom 
współpracującym z nami. W ostatnim czasie praca ukierunkowana był na wyplataniu „wiklina 
papierowa” ( tace, serwetki, podkładki, wazony, koszyki) przy której zastosowano metodę 
deqpage. Prace wystawiano na festynach w Mońkach i Dolistowie. Kilka prac przekazano na 
licytację podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na prośbę burmistrza miasta wykonano 
200 kartek wielkanocnych i 200 kartek bożonarodzeniowych, za co otrzymaliśmy materiały do 
prac. Na zajęciach plastycznych wykonano aż 100 choinek z papierowej wikliny, które 
przekazano osobom samotnym i ubogim podczas Wigilii dla samotnych organizowanej przez 
MOPS. Na zajęciach technicznych prowadzono naukę wykonywania drobnych prac naprawczych 
w ŚDS jak i w domach uczestników. Naprawiono kontakt, szafki, krzesła, spłuczkę w toalecie, 
wyczyszczono kolanka zlewów, wymieniono jarzeniówki. Rozwijano nabyte już umiejętności 
amatorskiej stolarki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas obsługi maszyn, obróbki 
drewna (wycinanie ram do obrazów, sklejki do wypalania obrazów, szlifowanie, heblowanie)  
 
Dzięki tym zajęciom uczestnicy wykonują samodzielnie ozdoby, stroiki, pocztówki dla swoich 
rodzin, ozdabiają swoje mieszkania, robią podarunki najbliższym. Niektórzy z uczestników 
pożyczają narzędzia i samodzielnie lub przy współpracy wykonują różne prace w swoich domach. 
  
ZAJĘCIA FARMAKOLOGICZNE – tematyka rozmów indywidualnych i grupowych polegała 
na edukacji z zakresu: 
- rozpoznawania i reagowania na symptomy choroby, 
- korzyści związanych z systematycznym zażywaniem leków, konieczności czytania ulotek 
dołączonych do leków, 
- uświadomienie ważności posiłku w sytuacji zażywania leków, kiedy przyjmuję leki przed a kiedy 
po posiłku, czym popijam,  
- negatywny wpływ alkoholu na organizm, skutki uboczne przyjmowania leków psychotropowych 
i innych leków, 
- co znaczy aktywne uczestnictwo we własnym leczeniu,  
- zdobywanie wiedzy na temat chorób somatycznych,  



Po rozmowach uczestnicy chętniej uczestniczą we własnym leczeniu, kontrolują badania 
okresowe, przestrzegają wizyt lekarskich. Podjęli leczenie u specjalistów: endokrynolog, alergolog, 
laryngolog, ortopeda, stomatolog, ginekolog. Chętnie rozmawiają o swojej chorobie, potrafią 
rozpoznać symptomy pogorszenia zdrowia i samopoczucia, zgłaszają o swoich dolegliwościach i 
proszą o pomoc.  
ZAJĘCIA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO -  prowadzono naukę podstawowych 
czynności obsługi komputera ( włączanie i wyłączanie, posługiwanie się myszką), poprawnego 
pisania na klawiaturze. Do pracy z tekstem wykorzystywany jest program OpenOffice. Dużą 
uwagę poświęca się na pracę w tym programie i kształcenie umiejętności poprawnego 
przepisywania tekstów, wielkości trzcinki, wstawiania rysunków i tabel, rozmieszczania ich na 
stronie, drukowania (teksty piosenek, obrazki do malowania, lista obecności domowników, 
zaproszenia, podziękowania i dyplomy ). W pracy z komputerem wykorzystywane są również 
programy edukacyjne, dla podtrzymania i rozwijania umiejętności szkolnych, łącząc zabawę z 
nauką. Uczestnicy poznają także wirtualny świat w Internecie, uczą się wyszukiwania informacji 
na dany temat z wykorzystaniem wyszukiwarki, zakładania konta pocztowego, przesyłania e-
maila. W wolnych chwilach korzystają z gier komputerowych. W tym czasie trwają również 
przygotowania do występów na spotkaniu bożonarodzeniowym – Jasełka, Dzień Matki - 
dedykacja wierszy, na przegląd kolęd i pastorałek – kolędy, na przegląd piosenki biesiadnej – 
piosenki. W prowadzono rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi 
(wypożyczanie i czytanie książek, czasopism, słuchanie audycji radiowych, oglądanie programów 
telewizyjnych, filmów). Formą spędzania wolnego czasu są gry planszowe, edukacyjne i zabawy 
towarzyskie. 
 
II. Zasoby domu, przeznaczone na jego funkcjonowanie:* 
 
W tym, w zakresie: 

 
A) Środków finansowych   

 

 

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

 155.992,16 
 
 
13.780,70 

 

 
B) Liczby zatrudnionych pracowników  
w podziale na stanowiska pracy: 

na czas 
nieokreślony 

na czas  
określony 

6 m-czny staż 
pracy z 

osobami z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

TAK/NIE 

 1.  Starszy opiekun po. administrator 1 etat  tak 

 2.  Starszy opiekun 1 etat  tak 

 3.  Specjalista pracy z rodziną / pedagog 1 etat  tak 

 4.  Starszy specjalista pracy z rodziną/psycholog ¼ etatu  tak 

 5.  Starszy technik fizjoterapii ¼ etatu  tak 

 6.  Specjalista pracy socjalnej ½ etatu  tak 

 7.  Robotnik gospodarczy ½ etatu    

 8.        

  Razem 4 ½ etatu    

 
 
 
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. 
 Pogorszenie stanu psychicznego, 
długotrwała nieobecność,  

 Od września 2012r do 
grudnia2013r 

1 

 2.     
 

 3.     
 

 4.     
 

 Razem  
                  1 

 
IV Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku 

l.p. Rodzaj zajęć 

Średnia ** liczba 
uczestników 

poszczególnych zajęć, w 
ciągu roku 

 1. 
  
Zajęcia umiejętności społecznych i interpersonalnych  4,3 

 2. 
  
Zajęcia psychoedukacyjne  1,5 

 3. 
  
Zajęcia ruchowe  4,5 

 4. 
  
Zajęcia organizacji czasu wolnego  5,4 

 5. 
  
Zajęcia plastyczno-techniczne  4,5 

6. 
 
Zajęcia z psychologiem 1 

  
 

Razem  21,2 

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

1. rodzina, opiekunowie          

 Współpraca dotyczyła: 
- wspierania rodzin i bliskich z codziennymi trudnościami związanymi 
z niepełnosprawnością, 
- informowaniu o zachowaniach i uczestnictwie w prowadzonych 
zajęciach 
- spotkaniach okolicznościowych 

2. 
ośrodki pomocy społecznej, 

powiatowe centrum 
pomocy rodzinie 

 - w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
użytkownicy mają możliwość skorzystać z rządowego programu 
dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Posiłek 
sfinansowany był dla 3 osób w 100%, dla 1 osoby w 50%, i 5 osób w 
30%, 2 osoby z uwagi na wysoki dochód w rodzinie same ponoszą 
odpłatność w kwocie po 4,10 zł za każdy posiłek.  
- stały kontakt z pracownikami socjalnymi,  
 - udzielanie informacji na temat zasiłków, 
  - poszukiwania nowych uczestników zajęć, ustalenie ich potrzeb i 
sytuacji życiowej 
 - wspólna wigilia dla osób samotnych i uczestników zajęć w ŚDS 
zorganizowana przez MOPS  
- pomoc w przeprowadzeniu Mityngu „Sprawni inaczej” 
PCPR – uzyskiwanie informacji i dofinansowaniu turnusów 



rehabilitacyjnych 
  

3. 

poradnie zdrowia 
psychicznego, szpital 
psychiatryczny, inne 

zakłady opieki zdrowotnej  

- kontakt indywidualny z lekarzami psychiatrami ZOZ, przekazanie 
informacji o zasadach funkcjonowania i kierowania uczestników do 
ŚDS, 
- współpraca w zakresie pomocy w załatwianiu wizyt lekarskich, 
wspólne wizyty z podopiecznym, 
- pomoc w załatwianiu wizyt u lekarzy specjalistów endokrynolog – 
wspólna wizyta na badaniach TSH i w medycynie nuklearnej, podanie 
jodu, badanie neurologiczne – EEG, 

4. powiatowe urzędy pracy     - z uwagi na brak zainteresowania i predyspozycji podopiecznych nie 
podjęto współpracy 

5. organizacje pozarządowe 

- stowarzyszenie „Wspierajmy się” zorganizowało wyjazd do Opery 
Podlaskiej na spektakl „Upiór w operze” dla domowników i ich 
rodzin, jak również współpraca przy realizacji projektu „Wspólne 
potrzeby łączą w działaniach” w którym realizowano warsztaty 
plastyczne dla osób przebywających w ŚDS na których uczono 
wykonywania stroików, bombek ozdabianych wstążką satynową i 
choinek z papierowej wikliny. 
- udział (3 osoby) w projekcie „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych 
realizowany przez Fundacje Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niepełnosprawnym w ramach którego uczestnicy skorzystają : 
- doradztwa zawodowego, prawnego oraz psychologicznego 
- warsztatów umiejętności społecznych 
- indywidualnie dobranych szkoleń 
- płatnych staży rehabilitacyjnych, 
- praktyk zawodowych 

6. 
kościoły i związki 

wyznaniowe               

Wsparcie duchowe i organizacja modlitwy – drogi krzyżowej w 
kościele Matki Boskiej Częstochowskiej  

7. 
ośrodki kultury i organizacje 

kulturalno-rozrywkowe  

 - otrzymujemy informacje o organizowanych wystawach i bierzemy w 
udział. 
- bierzemy udział w cyklicznych konkursach na palmę Wielkanocną i 
ozdoby choinkowe,  otrzymaliśmy nagrody rzeczowe. 
- mamy możliwość korzystania z sali i nagłośnienia w czasie 
przygotowań do występów na „Przeglądzie kolęd i pastorałek” oraz 
przeglądzie „Piosenki biesiadnej” 

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)           

 - biblioteka - rozmowy zachęcające do czytania książek, 
wypożyczanie książek 
- szkoła podstawowa nr2 – korzystanie z obiadu i wypożyczanie 
sprzętu sportowego, kontakt z nauczycielami dzieci naszych 
domowników,  
- uczniowie Gimnazjum - czynnie pomagają przeprowadzić miting 
- stały kontakt z WTZ, Gimnazjum Specjalnym, szkołą 
Przysposabiającą do Pracy oraz ŚDS działającymi w woj. Podlaskim – 
podtrzymanie znajomości, organizacja imprez okolicznościowych i 
sportowych, zabawy taneczne i na świeżym powietrzu 
DPS – występy Jasełkowe wspólna zabawa i integracja podczas 
Mitingu 



9. 
inne osoby lub podmioty 

działające na rzecz integracji 
społecznej uczestników 

 - MOS i R – umożliwia nam korzystanie ze stadionu podczas ćwiczeń 
na świeżym powietrzu, gier i zabaw, przygotowaniu do zawodów 
sportowych, pomoc w organizacji i przygotowaniach pod względem 
nagłośnienia i konkurencji sportowych. 
- Straż Pożarna – pomoc w wypompowaniu wody z zalanych 
pomieszczeń, pokaz sprzętu pożarniczego na mityngu. 
- Policja – załatwianie spraw dotyczących oszustwa i kradzieży, 
pogadanki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, interwencje podczas 
napadów agresji  
- instytucje, zakłady, osoby prywatne – ofiarowanie darowizn w 
postaci napoi, słodyczy, chleba, kiełbasy, kawy i herbaty 
- Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna – uzyskano informacje 
dotyczącą osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 
w ŚDS. 

 
VI. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych 
zmianach w zakresie funkcjonowania domu.* 
 
ŚDS w 2013 roku realizował swoje zadania zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, 
ustawie o pomocy społecznej. Zaplanowane zajęcia oraz praca z uczestnikiem zostały 
zrealizowane w dostatecznym stopniu. Realizacja założonych zadań dobrze wpłynęła na naszych 
uczestników. Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nowe 
umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej. Możliwość 
wyjścia z domu, poznania nowych ludzi, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób 
niepełnosprawnych niezmiernie ważna. Na co dzień nie mają bowiem takich okazji. 
Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawiło, że stali się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą 
sobie w otaczającej rzeczywistości. 
Widząc choćby niewielkie, pozytywne zmiany w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych 
umacniamy się w przekonaniu, że nasza działalność jest bardzo potrzebna dla tej grupy osób 
oraz, że ma ogromny wpływ na umocnienie pozycji osoby zaburzonej psychicznie i 
niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie i społeczeństwie.  
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracownicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w 2013 r. uczestniczyli w następujących kursach, szkoleniach i konferencjach: 
- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - 3pracowników 
- Terapia Zajęciowa  - 3 pracowników 
- Samoobrona   - 1 pracownik 
- Asystent Rodziny  - 1 osoba 
- Stres i Wypalenie Zawodowe  - 1 osoba 
- Psychomanipulacje   - 3 pracowników 
 
Zgodnie z opracowanym i przedstawionym w roku 2012 Programem naprawczym dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy została wszczęta rozbudowa ŚDS.  
Działania te pozwolą osiągnąć wymagane standardy w zakresie częściowej likwidacji barier 
architektonicznych, pozyskania nowych pomieszczeń terapeutycznych. Po dostosowaniu 
pomieszczeń do wymaganych standardów planuje się zwiększenie miejsc pobytowych z 13 osób 
na 20. 
 
VII. Informacje o wprowadzeniu usprawnień w organizacji i funkcjonowaniu domu, 
wykonanych na podstawie wyciągniętych ze sprawozdania za rok poprzedni wniosków i 
uwag, lub przyczynach braku ich realizacji.* 
 
Od października 2013r rozpoczęto rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy. Działania 
te pozwolą osiągnąć wymagane standardy w zakresie częściowej likwidacji barier 
architektonicznych, pozyskania nowych pomieszczeń: dwóch łazienek jedna dla kobiet, druga dla 



mężczyzn przystosowanych do osób niepełnosprawnych, sali wielofunkcyjnej  do prowadzenia 
spotkań okolicznościowych oraz pracowni komputerowej. W miarę pozyskania środków zostanie 
przeprowadzony remont starej części ŚDS – wymiana instalacji elektrycznej, równanie i 
malowanie ścian we wszystkich pokojach. Nowe pomieszczenia zostaną umeblowane i 
wyposażone w nowy sprzęt. Po dostosowaniu budynku do wymaganych standardów 
zaplanowano zwiększenie liczby domowników do 20 osób. 
    
 
 
Mońki dn. 28.01.2014r                                                           Joanna Gruczek 
                                                                                                    sporządziła 

 
 
 
 


