
                  DRUK NR 1008

   SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO DZIENNEGO DOMU SAMOPOMOCY-OŚRODKA

REHABILITACYJNO-KULTURALNEGO W DRAWSKU POMORSKIM

                    ORAZ FILII ZŁOCIENIEC

Drawsko Pomorskie, dnia 05.02.2020 r.

I. Adres jednostki

Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy-Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku

Pomorskim, ul. Bolesława Chrobrego,  78-500 Drawsko Pomorskie

Filia w Złocieńcu, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 8A

II. Kierownik

JOANNA ORZEPOWSKA

III. Typ domu

Typ domu Liczba uczestników na dzień 31.12.2019 r.
A 13
B 44
C -

IV. Formy prowadzonej działalności

 (rodzaj terapii, treningów a także średnia liczba uczestników w ciągu roku na poszczególnych 

zajęciach)

Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku:

Drawsko Pomorskie:

• pracownia kulinarna 4,1
• pracownia komputerowa 4
• pracownia techniczna  3,9
• pracownia dobrego wyglądu 3,9
• pracownia rękodzieła 4,6
• pracownia krawiecka 3,6

Filia Złocieniec:

• pracownia kulinarna 3,4
• pracownia komputerowa 4



• pracownia dobrego wyglądu 2,4
• pracownia rękodzieła 3,8
• pracownia artystyczna 3,9

Podczas zajęć w PDDS-OR-K realizowane są następujące treningi:

1.  Funkcjonowania  w  codziennym  życiu realizowany  jest  przez  instruktorów

i   terapeutów  w  trakcie  zajęć  w  pracowniach,  w  zależności  od  potrzeb  i  możliwości

uczestnika poprzez:

a)  trening  dbałości  o  wygląd  zewnętrzny -  realizowany  poprzez  utrwalanie

i  doskonalenie nawyków dbania o czystość odzieży i  bielizny,  samodzielnego ubierania

i rozbierania się, naukę prania ręcznego, w pralce automatycznej, prasowania, poprawnego

składania  odzieży,  segregowania  odzieży  przeznaczonej  do  prania,  stosowania  środków

kosmetycznych  i  higienicznych,  reperacji  odzieży,  dobierania  odzieży  do  pory  roku

i okoliczności, itp.;

b) trening nauki higieny – realizowany jest poprzez utrwalanie i doskonalenie nawyków

dbania  o  higienę  osobistą,  sygnalizowanie  i  samodzielne  załatwianie  potrzeb

fizjologicznych,  naukę  posługiwania  się  przedmiotami  codziennego  użytku,

przeznaczonymi do utrzymania higieny osobistej, czystości odzieży oraz pomieszczeń;

c)  trening kulinarny – grupa  odbywająca zajęcia  w pracowni  kulinarnej  przygotowuje

posiłek  dla  wszystkich  uczestników Domu,  nakrywa  do stołu,  podaje  do  stołu,  zmywa

naczynia,  porządkuje  pracownię  kulinarną  i  jadalnię.  Uczestnicy nabywają umiejętności

z  zakresu obsługi  sprzętów AGD, uczą się przestrzegania podstawowych zasad higieny,

poznają sposoby przygotowywania prostych i złożonych posiłków oraz na specjalne okazje,

uczą  się  prawidłowego  posługiwania  sztućcami,  prawidłowego  zachowania  przy  stole,

estetycznego nakrywania do stołu i kulturalnego zachowania się podczas posiłku;

d)  trening umiejętności  praktycznych – realizowany jest  poprzez  naukę sprzątania  tj.

prania, suszenia odzieży, prasowania, segregowania odzieży, ścierania kurzu, naukę obsługi

sprzętu  AGD  i  RTV,  porządkowania  terenu  wokół  Domu,  wszelkie  prace  techniczne,

poznanie,  obsługę  i  konserwację  elektronarzędzi  oraz  urządzeń  elektrycznych,   naukę

wykorzystywania  przyrządów  pomiarowych,  obsługę  sprzętów  multimedialnych,  naukę

posługiwania się  komputerem, naukę szycia  ręcznego i  maszynowego.  W obszarze  tym

uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu budowy, konserwacji i zastosowania sprzętu

znajdującego się w poszczególnych pracowniach;

e)  trening  gospodarowania  własnymi  środkami  finansowymi – realizowany  jest  we

wszystkich  pracowniach  poprzez  trening  budżetowy:  planowanie  przez  uczestnika

dziennego i miesięcznego budżetu, nauka racjonalnego gospodarowania budżetem, nauka



porównywania cen w sklepach, wyszukiwania konkretnych artykułów w danym sklepie,

wspólne  wyjścia  z  instruktorami  i  dokonywanie  samodzielnych  zakupów;  edukacja

w  zakresie  zagrożeń  finansowych,  utrwalano  samodzielność  w  zakresie  operacji

finansowych, pilnowania i przestrzegania terminów płatności;

f) zajęcia komputerowe – przeciwdziałają wykluczeniu informacyjnemu, mają wpływ na

nabywanie i poszerzanie kompetencji społecznych, umiejętności poznawczych, poszerzają

wiedzę  o  otaczającym  świecie,  jak  również  pozwalają  ćwiczyć  wiele  umiejętności

praktycznych. Uczestnicy podczas zajęć mają możliwość pracy w programach tekstowych i

graficznych.  Uczą  się  praktycznej  obsługi:  smartphona,  tabletu,  smart  tv,  aparatu

fotograficznego  oraz  narzędzi  i  rządzeń  jak  drukarka,  kserokopiarka,  laminator,  itp.

Korzystali z programów do odtwarzania muzyki oraz video. Dostęp do Internetu rozwija

u uczestników ich umiejętności komunikacyjne, głównie w zakresie porozumiewania się

językiem,  wypowiadaniem,  pisaniem,  czytaniem  oraz  liczeniem.  Uczestnicy  uczą  się

również  korzystać z  social  mediów i  dostępnych kanałów rozrywkowych.   Brali  udział

w warsztatach fotograficznych, filmowali i montowali filmy oraz teledyski. Poprzez dostęp

do  Internetu,  rozwijali  swoją  pamięć,  uwagę,  logiczne  myślenie,  spostrzegawczość

wzrokową i słuchową;

2.  Umiejętności  interpersonalnych  i  rozwiązywania  problemów realizowany podczas

zajęć w każdej z pracowni oraz podczas pracy z psychologiem poprzez:

a)  kształtowanie  pozytywnych  relacji  uczestnika  z  osobami  bliskimi,  sąsiadami,

współuczestnikami rozmowy  na  temat  problemów  uczestników  i  możliwościach  ich

rozwiązania;

b) kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z innymi osobami w czasie zakupów,

w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury – nabywanie

umiejętności  swobodnego  zachowania,  w  tym  umiejętność  pytania,  proszenia

i dziękowania: podczas zajęć uczestnicy byli klientami w sklepach: z elektronarzędziami,

armaturą  sanitarną,  supermarketach,  marketach,  sprzętem  AGD  i  RTV;  urzędach:

w  Starostwie  Powiatowym  w  Drawsku  Pomorskim,  Urzędzie  Pocztowym,  Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej Policji, w instytucjach

kultury,  Centrum  Kultury  w  Drawsku  Pomorskim,  Ośrodku  Kultury  w  Złocieńcu,

bibliotece, kinie;

3. Umiejętności spędzania czasu wolnego realizowany jest w każdej z pracowni poprzez:

a)  rozwijanie  zainteresowań  literaturą  – biblioterapia  w  ramach  zajęć;  zajęcia

biblioteczne organizowane dla uczestników filii  Domu w Złocieńcu

b)  rozwijanie  zainteresowań  audycjami  radiowymi,  telewizyjnymi  (spektakle)  –



uczestnicy  korzystają  z  audycji  telewizyjnych  i  radiowych.  Omawianie  wspólnie

z  instruktorami  obejrzanych  filmów,  programów  informacyjnych  i  tematycznych

tj. przyrodniczych, edukacyjnych, dokumentalnych.

c) rozwijanie  zainteresowań  komputerem  i  Internetem-  gry  komputerowe,  portale

społecznościowe, słuchanie muzyki i oglądanie filmów.

d) udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych:

-  spotkania  i  uroczystości  okolicznościowe  –  urodziny  uczestników, Śniadanie

Wielkanocne,  Spotkanie  Wigilijne,  spotkanie  integracyjne  z  rodzicami,  Dzień  Godności

Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  w  ramach  Dnia  Otwartego  Starostwa

Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

- organizacja imprez z udziałem zaproszonych gości – w 2019 roku odbył się:

,,XI Dzień Pieczonego Ziemniaka“, gościliśmy ŚDS Łobez, ŚDS Krzęcin, ŚDS Połczyn

Zdrój, ŚDS Świdwin, POW Gryfice, WTZ Czaplinek oraz mieszkańców DPS Darskowo;

IV Konkurs  Wiedzy  Ekologicznej  w Filii  w Złocieńcu,  gościliśmy ŚDS Łobez, ŚDS

Krzęcin, ŚDS  Klępczewo,  ŚDS  Połczyn  Zdrój,  ŚDS  Stargard,  WTZ  Czaplinek,  WTZ

Stargard, POW Gryfice;

,„IX  Międzypowiatowy  Turniej  Tańca  Osób  Niepełnosprawnych“-  gościliśmy ŚDS

Łobez,  ŚDS  Klępczewo,  ŚDS  Krzęcin,  ŚDS  Police,  ŚDS  Recz,  ŚDS  Drawno,  ŚDS

Świdwin, ŚDS Szczecin, WTZ Czaplinek, WTZ Police oraz mieszkańców DPS Darskowo; 

„Dzień  Godności  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną“-  kampania  społeczna

(przemarsz  ulicami  miasta,  występy  na  scenie  dla  publiczności,  warsztaty  dla  dzieci

promujące  działalności  Ośrodka),  w  której  udział  biorą  stowarzyszenia  zajmujące  się

działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, szkoły i przedszkola oraz inne

placówki z terenu powiatu drawskiego;

-  udział  w  imprezach  i  spotkaniach  organizowanych  przez  zaprzyjaźnione

środowiskowe domy samopomocy: V  ,,Festiwal  Dyni“ w ŚDS w Świdwinie,  Przegląd

Piosenki Osób Niepełnosprawnych w ŚDS w Łobzie,  Spartakiada Sportowa - Krok Bliżej

Paraolimpiady w ŚDS w Krzęcinie, IV Turniej Gier Towarzyskich w ŚDS w Klępczewie,

VIII Turniej  Zadań Praktycznych i  Życiowych w ŚDS Wałcz,  Impreza integracyjna pn.

,,Połczyński  Szlak”  w  ŚDS  Świdwin,  Przegląd  Pieśni  Patriotycznych  w  PDSCR-K

w  Białogardzie,  Spotkanie  integracyjne,  GRA  w  BULE  w  ŚDS  Borne  Sulinowo,

Bal  Karnawałowy  w  POW  Gryfice,  VII  Turniej  Rummikuba  w  POW  Gryfice,

XXVI Wojewódzkie Igrzyska Lekkoatletyczne Osób Niepełnosprawnych w WTZ Stargard,

II  Letni  Piknik  Artystyczno  -  Integracyjny  Osób  Niepełnosprawnych  ,,Czaplineckie

Szuwary,,  na  zaproszenie  WTZ  Czaplinek  oraz  Turnieju  BINGO  w  DPS  Darskowo



i  Integracyjnym  Spotkaniu  w  ramach  projektu  ,,PIĘKNO  WYOBRAŹNI”  w  DPS

Darskowo, Przegląd kolęd i  pastorałek w ŚDS Borne Sulinowo,  Integracyjne Spotkania

Artystyczne ,,Na ludową nutę” w ŚDS Szczecinek;

- udział w wystawach, przedstawieniach, spektaklach i wyjściach do kina -  regularne

wizyty w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim oraz ZOK w Złocieńcu; wystawie prac

uczestniczki  PDDS-OR-K filii  Złocieniec  Pani  Aleksandry Dera w Kaliszu Pomorskim;

wyjeździe do Wierzchowa i  Świerczyny na Europejski Festiwal  Filmowy.  Integracja  Ty

i  Ja-  uczestnicy  filii  Złocieniec;  wyjeździe  do  Czaplinka  na  Powiatowy  Przegląd

Amatorskich Zespołów Teatralnych- uczestnicy filii  Złocieniec; wyjazd do Świdwina na

Wojewódzki  Przegląd  Amatorskich  Zespołów  Teatralnych-  uczestnicy  filii  Złocieniec;

udział w wystawie prac uczestników  środowiskowych domów samopomocy w Połczynie

Zdroju.

4.  Poradnictwo  psychologiczne  prowadzone  przez  psychologa  1  raz  w  miesiącu

(6  godzin)  poprzez  poradnictwo  indywidualne  oraz  grupowe.  Głównym  celem  zajęć

z  psychologiem jest  poprawa  funkcjonowania  społecznego  uczestników.  Średnia  liczba

poradnictwa dla uczestników wyniosła 7,3 (Drawsko Pomorskie); 6,6  (Filia Złocieniec).

5.  Pomoc  w  załatwianiu  spraw  urzędowych  -  z  pomocą  pracowników  PDDS-OR-K

uczestnicy  uczą  się:  pisania  i  wypełniania  dokumentów  urzędowych,  pisania  podań,

załatwiają  swoje  sprawy  w  urzędach  oraz  bankach.  Uczą  się  kultury  zachowania

w urzędach oraz składania dokumentów do odpowiednich instytucji.

6.  Pomoc  w  dostępie  do  niezbędnych  świadczeń  zdrowotnych  pracownik  socjalny

udzielał pomocy w uzgadnianiu wizyt u lekarzy i pilnował terminów tych wizyt, pomagał

również w zakupie leków oraz w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. W ramach zajęć

prowadzone są pogadanki związane z zachowaniem prozdrowotnym. Pracownik socjalny

odwiedza środowiska rodzinne uczestników w celu bliższego poznania sytuacji rodzinnej.

Rodzice chętnie korzystają z konsultacji pracownika socjalnego, mają również możliwość

konsultacji z psychologiem.

7.  Niezbędna  opieka  realizowana  jest  na  każdym  etapie  działań  przez  wszystkich

pracowników Domu, w przypadku uczestników, którzy mają trudności m. in. w ubieraniu

się,  spożywaniu  posiłków,  a  także  w  dotarciu  do  toalety.  Uczestnikom  PDDS-OR-K

zapewnia się również dowóz 4 razy w tygodniu na zajęcia, co umożliwia im systematyczny

udział w terapii, a tym samym realizację indywidualnego planu postępowania wspierająco-

aktywizującego.

8. Terapia ruchowa prowadzona była poprzez:

a)  zajęcia  rehabilitacyjne  – prowadzone  przez  fizjoterapeutę:  6  godzin  w  miesiącu



(Drawsko  Pomorskie), średnia  liczba  uczestników  w  ciągu  roku  biorących  udział

w  zajęciach  w  Drawsku  Pomorskim  wyniosła  6,25;  w  Filii  Złocieniec  7,5  godziny

w  miesiącu,  średnia  liczba  uczestników  w  ciągu  roku  wyniosła  7,6;  rehabilitacja

uczestników  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  -  Drawsko  Pomorskie  15  godzin

w miesiącu,  średnia  liczba  uczestników biorących  udział  w rehabilitacji  wyniosła  6,25,

w filii Złocieniec 19,5 godziny, średnia liczba uczestników biorących udział w rehabilitacji

wyniosła 7,6;

b)  gimnastyka  – prowadzona  przez  instruktorów:  poranna  i  podczas  zajęć  w  razie

potrzeby;

c)  zajęcia  sportowe  – przygotowania  do  udziału  i  udział  w  spartakiadach,  turniejach,

zawodach sportowych,  wyjścia  na  pobliskie  ORLIKI  i  sprzęty do  ćwiczeń na  świeżym

powietrzu (siłownie);

d)  turystyka  i  rekreacja  –  uczestnictwo  w  spacerach,  wędrówkach  z  kijkami  nordic

walking,  wyjściach  nad  jezioro  oraz  do  parku;  organizacja  ogniska  z  noclegiem  dla

uczestników  PDDS-OR-K  filii  Złocieniec;  wyjścia  uczestników  PDDS-OR-K  filii

Złocieniec do Restauracji POKUSA oraz WENECJA(sponsorowany obiad przez Grupę B3

z  Lubonia);  wyjścia  uczestników  PDDS-OR-K  w  Drawsku  Pomorskim  do  pizzerii

VENDETTA, na kręgle do galerii handlowej oraz restauracji CASINO; udział uczestników

w  grzybobraniu;  udział  w  III  Biegu  Przełajowym  w  Drawsku  Pomorskim-  grupa  20

uczestników wzięła udział w marszu Nordic Walking na 7 km;

9. Powiatowy  Dzienny  Dom  Samopomocy-Ośrodek  Rehabilitacyjno-Kulturalny

w  Drawsku  Pomorskim  zapewnia  uczestnikom  jeden  ciepły  posiłek  przygotowany

w ramach zajęć w pracowni kulinarnej.

V. Efekty prowadzonej działalności

Uczestnicy są bardziej  samodzielni  podczas  funkcjonowania  w Ośrodku oraz  w domu

rodzinnym.  Rodzice  uczestników  również  dostrzegają  wiele  pozytywnych  aspektów

uczestnictwa ich dzieci w zajęciach. Nastąpił rozwój wiedzy oraz swiadomości rodziny

w kwestiach dotyczących funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Utrwalanie

umiejętności z zakresu czytania, pisania oraz liczenia pozwoliło na większą samodzielność

podczas  wyjść  na  zakupy  oraz  w  urzędach  poprzez  poznanie  specyfiki  ich

funkcjonowania. Nastąpiła poprawa samooceny i poczucia własnej wartości. Uczestnicy

poszerzali swoją wiedzę o otaczającym świecie dzięki udziałowi w różnych wyjazdach,

spotkaniach,  wycieczkach,  itp.  Doskonalili  sprawność  manualną.  Poprawili  swoje

umiejętności  komunikacyjne.  Nastąpił  również  wzrost  zainteresowania  uczestników



sposobami  atrakcyjnego  spędzania  czasu  wolnego.  Rozwinęli  swoje  zdolności

i  zainteresowania.  Poprawiła  się  ich  sprawność  fizyczna  poprzez  udział  w  zajęciach

rehabilitacyjnych.  Poprawił  się  również  ich  wygląd  zewnętrzny.  Uczestnicy  posiadają

coraz większość świadomość dotyczącą swojego wyglądu. Zwiększyła się ich zaradność

oraz  samodzielność  życiowa.  W związku  z  powyższym nastąpiła  ogólna  poprawa  ich

codziennego funkcjonowania zarówno w domu rodzinnym jak i w środowisku.

VI. Zasoby domu przeznaczone na jego funkcjonowanie

a) środki finansowe

(środki finansowe z budżetu wojewody a także inne pozyskane środki na działalność lub wydatki

inwestycyjne)

1.  Środki finansowe z  budżetu  wojewody –  1.242.017, 50  zł, inne środki  pozyskane na

działalność  bieżącą  –  0,00 zł,  wydatki  inwestycyjne  –  0,00,  środki  finansowe z  Powiatu

Drawskiego (dofinansowanie planowanych wydatków związanych z cyklicznymi imprezami,

warsztatami oraz wyjazdami w ramach działalności PDDS-OR-K)- 7.660,00 zł.
Lp. KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA

PLAN

w złotych

Wykonanie Zobowiązania wg stanu na 

koniec okresu 

sprawozdawczego
Dział Rozdział Paragraf w złotych % ogółem w tym 

wymagalne
1 852 85203 4010 735 663,85 zł 735 447,27 zł 99 23 295,00 zł

2 4040 48 636,67 zł 48 636,67 zł 100  55 591,21 zł

3 4110 139 048,53 zł 139 048,53 zł 100 10 219,38 zł

4 4120 14 233,52 zł 14 233,52 zł 100 1 072,10 zł

5 4170 94 599,70 zł 94 599,70 zł 100 0,00 zł

6 4210 81 921,57 zł 81 921,57 zł 100 1 494,30 zł

7 4220 26 400,00 zł 26 400,00 zł 100 0,00 zł

8 4260 24 558,64 zł 24 558,64 zł 100 2 110,93 zł

9 4270 1 090,00 zł 1 090,00 zł 100 0,00 zł

10 4280 600,00 zł 600,00 zł 100 0,00 zł

11 4300 36 134,63 zł 36 134,63 zł 100 374,13 zł

12 4360 3 756,40 zł 3 756,40 zł 100 216,80 zł

13 4410 4 037,10 zł 4 037,10 zł 100 0,00 zł

14 4430 3 104,07 zł 3 104,07 zł 100 0,00 zł

15 4440 19 823,46 zł 19 823,46 zł 100 0,00 zł

16 4480 4 248,00 zł 4 248,00 zł 100 0,00 zł

17 4700 4 161,36 zł 4 161,36 zł 100 0,00 zł

RAZEM 1.242.017,50 zł 1.241.800,92 zł 94.373,85 zł

1 852 85203 4700 9 440,00 zł 9 440,00 zł

2 852 85295 4210 5 112,04 zł 2 672,04 zł

4220 3 449,96 zł 3 449,96 zł

4300 1 538,00 zł 1 538,00 zł

RAZEM 10 100,00 zł 7 660,00 zł

Łącznie 1.261.557,50 zł 1.258.900,92 zł



b) liczba pracowników

Lp. Stanowisko Wymiar etatu
Rodzaj umowy

(umowa na czas określony,
nieokreślony)

1 Kierownik 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

2 Główna księgowa 1/3 etatu umowa na czas 
nieokreślony

3 Specjalista pracy socjalnej 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

4 Terapeuta 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

5 Terapeuta 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

6 Terapeuta 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

7 Terapeuta 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

8 Terapeuta
z-ca kierownika

1 etat umowa na czas 
nieokreślony

9 Terapeuta 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

10 Terapeuta 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

11 Terapeuta 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

12 Terapeuta 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

13 Instruktor terapii zajęciowej 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

14 Instruktor ds. kulturalno-
oświatowych

1 etat umowa na czas 
nieokreślony

15 Pracownik prac prostych 1 etat umowa na czas 
nieokreślony

16 Opiekun osoby niepełnosprawnej 1 etat umowa na czas określony        
od 06.02.2019 do 05.11.2019
umowa na czas określony od 
06.11.2019 do 05.08.2021

VII. Liczba uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia

Powiatowy  Dzienny  Dom  Samopomocy-Ośrodek  Rehabilitacyjno-Kulturalny  w  Drawsku

Pomorskim w 2019 r. opuściły trzy osoby, pierwsza ze względu na zły stan zdrowia, druga

została skierowana do domu pomocy społecznej, natomiast trzecia wyjechała za granicę.



VIII. Współpraca z innymi osobami i podmiotami a także efekt nawiązanej współpracy

Powiatowy  Dzienny  Dom  Samopomocy-Ośrodek  Rehabilitacyjno-Kulturalny  w  Drawsku

Pomorskim współpracuje z:

a)  rodzinami,  opiekunami  i  osobami  bliskimi  – regularne  rozmowy  instruktorów,

terapeutów, pracownika socjalnego z bliskimi uczestników, rodziny, osoby bliskie pomagały

w  przygotowaniu  imprez  i  uroczystości,  uczestniczyli  w Dniu  Pieczonego  Ziemniaka,

Spotkaniu  integracyjnym  z  rodzicami  -filia  Złocieniec, Spotkaniu  Wigilijnym,  Śniadaniu

Wielkanocnym, IX Międzypowiatowym Turnieju Tańca Osób Niepełnosprawnych,

b)  ośrodkami pomocy społecznej  oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie  -  stała

współpraca  w  zakresie  wymiany  informacji,  wiedzy  dotyczącej  realizacji  ustawy

o pomocy społecznej, pozyskiwania uczestników, praca socjalna, szkolenia; 15 uczestników

PDDS-OR-K wzięło udział w projekcie ,,SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ 2”. Był to projekt

realizowany na terenie powiatu drawskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Drawsku Pomorskim - skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z

tytułu  niepełnosprawności;  uczestnicy  w  ramach  projektu  wzięli  udział  w  warsztatach:

rękodzielniczych,  krawieckich,  kulinarnych,  stolarskich,  kosmetyczno-fryzjerskich,

cukierniczych, ceramicznych oraz tanecznych;

c)  poradnią  zdrowia  psychicznego  i  innymi  –  ustalenie  i  kontrola  terminów  wizyt:

z  poradnią  zdrowia  psychicznego,  stomatologiczną,  neurologiczną,  ginekologiczną,

kardiologiczną, okulistyczną, ortopedyczną, chirurgiczną, lekarzami rodzinnymi;

d) powiatowym urzędem pracy – pozyskiwanie osób w celu  odbycia  stażu w PDDS-OR-K

w Drawsku  Pomorskim. W 2019  roku  w PDDS-OR-K Filii  Złocieniec  staż  odbywała  1

osoba; udział uczestników w Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku Pomorskim

e) organizacjami pozarządowymi:

w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ,,FILAR,,  z  Drawska Pomorskiego uczestnicy

Domu wzięli udział:

• w  projekcie  „Jesteśmy  aktywni  -  jesteśmy  samodzielni“-  dwudniowy  wyjazd  nad

jezioro,  który  dostarczył  aktywnej  rekreacji,  wypoczynku  oraz  treningów

samodzielności;

• w  projekcie  ,,Ochrona  i  promocja  zdrowia  w  zakresie  profilaktyki  zdrowotnej

mieszkańców  miasta  i  gminy  Drawsko  Pomorskie“-  dwudniowa  wycieczka  do

Warszawy oraz udział w zawodach Nordic Walking;

• w  projekcie  „IX  Międzypowiatowy  Turniej  Tańca  Osób  Niepełnosprawnych”-

w listopadzie  na  hali   widowiskowo-  sportowej  przy Szkole  Podstawowej  nr  2  im.



Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim odbył się turniej tańca towarzyskiego dla

uczestników środowiskowych domów samopomocy z woj. Zachodniopomorskiego;

• w projekcie „Nordic Walking - sport dla każdego“ - zajęcia ruchowe w nordic walking,

wyjazd na zawody ogólnopolskie w Nordic Walking do Barlinka;

• w  projekcie  „Terapia  przez  zabawę“-  integracyjne  warsztaty  kulinarne,  techniczne

i rękodzielnicze dla dzieci przedszkolnych i szkolnych;

• w projekcie ,,Ceramika – integracja przez sztukę“- integracyjne warsztaty z gliny dla

dzieci ze Szkoły Podstawowej z Drawska Pomorskiego w wieku od 10 do 15 lat;

• w projekcie „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną“- organizacja

przemarszu,  organizacja  warsztatów  plastycznych  dla  społeczności  lokalnej,  zajęcia

wokalne, występy w pokazie talentów;

• w  projekcie  „Spotkanie  integracyjne  z  okazji  pieczonego  ziemniaka“-  zajęcia

plastyczne, przygotowanie dekoracji, treningi umiejętności, zajęcia wokalne;

W ramach współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi uczestnicy PDDS wzięli

udział:

• w  VI  Mistrzostwach  Powiatu  Osób  Niepełnosprawnych-  marsz  Nordic  Walking

w Czaplinku;

• w Pucharze Regionalnym Nordic Walking w Białym Borze;

• w  projekcie  ,,Plenery  Ceramiczne  w  Nowym  Worowie“  zorganizowanym  przez

Stowarzyszenie  ,,Naturalnie  z  pomysłem“-  warsztaty  ceramiczne  z  udziałem

uczestników  PDDS-OR-K,  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  oraz  Przedszkola

w Nowym Worowie   (6 spotkań);

• w projekcie ,,EKOLOGICZNE ZAGOSPODAROWANIE TERNU POŁĄCZONE    Z

RECYKLINGIEM“ (projekt realizowany przez grupę nieformalną pracowników PDDS-

OR-K w Drawsku Pomorskim filii Złocieniec)- warsztaty dla uczestników PDDS-OR-K

filii  Złocieniec,  uczniów  i  wychowawców  ZPE-T  w  Bobrowie  mieszkających  w

Internacie w Złocieńcu (14 spotkań);

• w  projekcie  ,,Wczorajszy  świat“  (projekt  realizowany  przez  grupę  nieformalną

pracowników  PDDS-OR-K  w  Drawsku  Pomorskim  filii  Złocieniec),  działania

w zakresie realizowanego projektu:

• wycieczki do: Siemczyna i Drahimia, Kalisza Pomorskiego i Polic,

• udział  w  warsztatach  plastyczno-historycznych,  w  ramach  których  powstały  prace

dotyczące herbów rodowych- w warsztatach wzięli udział uczestnicy PDDS-OR-K filii

Złocieniec oraz uczniowie ZPE-T w Bobrowie



• udział  w  prezentacji  multimedialnej  Pana  Zbigniewa  Mieczkowskiego  -  dotyczyła

historii rzeki Drawy oraz historii pomorza zachodniego

• udział w wystawie prac o tematyce historycznej zorganizowanej w PDDS-OR-K filii

Złocieniec

• udział w Dniu Godności organizowanym przez OREW z Gudowa w Parku Chopina w

Drawsku Pomorskim;

• w  „XX  Scenie  bez  barier“-  przegląd  form  estradowych  i  teatralnych  promujący

twórczość osób niepełnosprawnych, organizowany przez Stowarzyszenie Kobieta 2000

w Choszcznie;

• w  IV  Otwartych  Mistrzostwach  Powiatu  Choszczeńskiego  w  Nordic  Walking

Środowiskowych  Domów  Samopomocy  –  integracja  środowisk  pełnosprawnych  na

zaproszenie Stowarzyszenia Kobieta 2000 w Choszcznie;

• współorganizowali warsztaty plastyczne i kulinarne dla społeczności lokalnej podczas

Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Drawsku Pomorskim;

• w  projekcie  fotograficznym  ,,Szerokie  kadry  Drawska“-  udział  w  zajęciach

warsztatowych  z  fotografii  oraz  zajęciach  fotograficznych  w  plenerze  (projekt

realizowany  przez  grupę  nieformalną  pracowników  PDDS-OR-K  w  Drawsku

Pomorskim przy współpracy ze Stowarzyszeniem FAMILIA z Drawska Pomorskiego);

• udział  w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy- szkolenie przeprowadził  Medical

Team ZSP z Kalisza Pomorskiego;

• udział w filmie ,,KręciMY Drawsko“;

• ,,RAZEM  PRZECIW  PRZEMOCY“  w  ramach  akcji  przemarsz  ulicami  Drawska

Pomorskiego oraz występ artystyczny uczestników PDDS-OR-K filii Złocieniec

f) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno–rozrywkowymi:

• występy artystyczne grupy uczestników PDDS-OR-K filii Złocieniec podczas ,,IV

ŚWIĘTA DRAWY“ w Złocieńcu;

• występy  wokalne  grupy  uczestników  PDDS-OR-K  filii  Złocieniec

w VI ,,Złocienieckich Śpiewach Historycznych“;

• prezentacja prac PDDS-OR-K filii Złocieniec w Kiermaszu Bożonarodzeniowym

oraz Wielkanocnym organizowanym przez ZOK                         w Złocieńcu;

g) podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników:

• organizacja  integracyjnych  warsztatów  kulinarnych  i  rękodzielniczych  dla  dzieci

przedszkolnych i szkolnych;



• udział w ,,FESTIWALU SŁOIKA-RYBY 2019“;

• udział  w  warsztatach  kulinarnych  z  dziećmi  ze  Szkoły  Podstawowej  z  Drawska

Pomorskiego- wspólne pieczenie pierniczków;

• udział w Turnieju BINGO w DPS Darskowo (3 wyjazdy);

• udział  15  uczestników  PDDS-OR-K  w  Drawsku  Pomorskim  oraz  filii  Złocieniec

w  projekcie  ,,Szansa  na  przyszłość  II“,  uczestnicy  wzięli  udział  w  warsztatach:

-rękodzielniczych,  krawieckich,  kulinarnych,  stolarskich,  kosmetyczno-fryzjerskich,

cukierniczych, ceramicznych, tanecznych;

• organizacja integracyjnych warsztatów kulinarnych o tematyce wielkanocnej dla dzieci

z Przedszkola ,,Wesołe Nutki“ z Dębska w PDDS-OR-K filii Złocieniec  (2 spotkania);

• udział w Festynie z Okazji Dnia Dziecka w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim;

• cykliczne spotkania z bajką w przedszkolu i Szkole Podstawowej (czytanie bajek przez

uczestników Domu);

• współpraca z Komendą Powiatową Policji;

• współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - prezentacja działania

czujników  tlenku  węgla  przez  strażaków,  udział  w  szkoleniu  jak  zachować  się  w

sytuacji  alarmu  czujki,  uczestnikom  PDDS-OR-K  w  Drawsku  Pomorskim  zostały

przekazane czujniki;

• współpraca z Nadleśnictwem Drawsko: organizacja IV Konkursu Wiedzy Ekologicznej

w PDDS filii Złocieniec;

• współpraca z Nadleśnictwem Drawsko: udział w akcji nasadzeń drzewek oraz krzewów

ozdobnych-wyjazd uczestników do lasu;

• udział  w zawodach wędkarskich ,,Wakacyjny Spławik“ zorganizowanych przez Koło

PZW ,,Brzana" z Drawska Pomorskiego;

• udział  w  Targach  Pracy  i  Przedsiębiorczości  zorganizowanych  przez  PUP

w Drawsku Pomorskim

IX. Ocena realizacji zadań, wnioski a także informacje o planowanych zmianach w zakresie

funkcjonowania domu

   Powiatowy  Dzienny  Dom  Samopomocy-Ośrodek  Rehabilitacyjno-Kulturalny

w Drawsku Pomorskim wraz z Filią w Złocieńcu w 2019 roku realizował swoje zadania zgod-

nie  z  ustawą  o  pomocy  społecznej  i  ustawą  o  ochronie  zdrowia  psychicznego.

Zaplanowane zajęcia oraz praca z uczestnikami zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Realizacja  założonych zadań dobrze  wpłynęła  na uczestników Ośrodka.  Dzięki  udziałowi



w  zaplanowanych  działaniach  większość  z  nich  rozpoczęła  proces  nabywania  nowych

umiejętności,  które  przyczyniają  się  do  poprawy  jakości  życia  i  zaradności  osobistej.

Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych ludzi, poznania nowych miejsc jest dla osób

z niepełnosprawnościami niezmiernie ważna. Na co dzień nie mają bowiem takich okazji.

Uczestnictwo w zajęciach Ośrodka sprawia, że stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej

radzą  sobie  w  otaczającej  rzeczywistości.  Widząc  choćby  niewielkie,  pozytywne  zmiany

w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami umacniamy się w przekonaniu, że nasza

działalność jest bardzo potrzebna dla tej grupy osób oraz, że ma ogromny wpływ na umocnie-

nie pozycji osób z niepełnosprawnościami psychicznymi oraz intelektualnymi w środowisku

rodzinnym, lokalnym oraz społecznym.  W celu  aktywizacji uczestników przy PDDS-OR-K

funkcjonuje stowarzyszenie „FILAR", którego członkami są rodzice uczestników i pracowni-

cy Domu. Działalność w ramach  stowarzyszenia wpływa pozytywnie na aktywność i rozwój

uczestników,  podnosi  ich  poczucie  własnej  wartości  i  samoocenę  oraz  pomaga  im

podejmować  decyzje.  Realizacja  założeń  Domu  oraz  udział  w  projektach  realizowanych

wspólnie  ze  Stowarzyszeniem   ''FILAR''  pozwolił  na integrację  osób niepełnosprawnych

z  osobami  dorosłymi,  młodzieżą  szkolną  oraz   przedszkolną.  W 2019  r.  Stowarzyszenie

FILAR we współpracy z pracownikami PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim na działania

Ośrodka pozyskało łącznie 24 080,00 zł,  grupa nieformalna (2 pracowników PDDS-OR-K)

pozyskało 4 000,00 zł na realizację projektu angażującego uczestników Ośrodka „Szerokie

kadry Drawska” przy współpracy ze Stowarzyszeniem FAMILIA oraz pracownicy Ośrodka

filii  Złocieniec  (grupa nieformalna) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa

Działania  ,,Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” we współpracy z Akademią Rozwoju

Filantropii w Polsce pozyskało na działania Domu kwotę 2 313,91 zł.

     Kadra  pracowników PDDS-OR-K posiada  wymagane kwalifikacje  do  wykonywania

zawodu  terapeuty/instruktora,  które  systematycznie  podnoszą  poprzez  udział

w szkoleniach  oraz  doświadczenie  w pracy z  osobami  niepełnosprawnymi.  W 2019 roku

pracownicy  wzięli  udział  w  następujcych  szkoleniach  zewnętrznych:  ,,Opiekun  osoby

niepełnosprawnej",  ,,Wsparcie  osób  zależnych  i  ich  opiekunów",  ,,Środowiskowe  Domy

Samopomocy  2019-  zmiany  w  przepisach  prawa  i  kwestie  problematyczne",  ,,Przemoc

a  zdrowie  psychiczne  z  uwzględnieniem  osób  z  niepełnosprawnością  sprzężoną"  oraz

w dwóch szkoleniach wewnętrznych tj. ,,Komunikacja z podopiecznymi i ich opiekunami"

oraz  ,,Opiekun  osoby  niepełnosprawnej  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  -

problematyka prowadzenia treningów umiejętności społecznych".

Prowadzono  na  bieżąco  stronę  internetową  na  Facebook  i  zamieszczano  tam  relacje

z  wszystkich  wydarzeń,  co  przyczyniło  się  do  promocji  Ośrodka  i  spotkało  z  bardzo



pozytywnym  odbiorem  mieszkańców  powiatu  drawskiego.  Wszystkie  ważne  wydarzenia

z życia Domu są zamieszczane również na stronach lokalnych reporterów oraz na stronie

Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

  W  związku  z  realizacją  programu  kompleksowego  wsparcia  dla  rodzin  „Za  życiem”

zwiększono  godziny  pracy  rehabilitanta  w  celu  poprawy  ogólnej  sprawności  fizycznej

uczestników ze względu na potrzeby osób wymagających większego wsparcia ze względu na

niepełnosprawność sprzężoną oraz  zapewniono dowóz uczestników w dodatkowy (czwarty)

dzień tygodnia. 

W 2019 r. zrealizowano następujące założenia:

1.  Dzięki  zaangażowaniu  Zarządu  Powiatu  Drawskiego  przy  dofinansowaniu  PFRON

i wkładzie finansowym Powiatu Drawskiego zakupiono nowy samochód do przewozu osób

niepełnosprawnych na potrzeby PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim.

2.  Uzupełnienie wyposażenia w następujące rzeczy:

 zakupiono projektor multimedialny,

 zakupiono sprzęt nagłaśniający i muzyczny;

 zakupiono 2 komputery oraz 5 monitorów do pracowni komputerowej;

 zakupiono nowe urządzenie wielofunkcyjne;

 zakupiono rower stacjonarny oraz urządzenie orbitrek na potrzeby rehabilitacji;

 zakupiono sprzęt rtv i agd oraz sprzęt rehabilitacyjny.

W bieżącym roku planuje się w miarę możliwości finansowych:

• malowanie/odświeżenie kolejnych pomieszczeń;

• zakup drobnego sprzętu agd;

• zakup sprzętu do poszczególnych pracowni wg zgłaszanych potrzeb;

Plan potrzeb zgłoszonych do organu prowadzącego (Powiat Drawski):

1. Remont dachu budynku przy ul. Chrobrego 4 w Drawsku Pomorskim
 

Sporządziła:
Joanna Orzepowska – Kierownik PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim             


