UCHWAŁA NR XXVIII/179/09
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 1 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z działalności Ośrodka za 2008 r.

Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 110 ust. 9
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33
i Nr 69, poz. 590), Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/179/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 1 czerwca 2009 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
za okres od 01 styczeń 2008 r. do 31 grudzień 2008 r.
Plan finansowy w 2008 r. wynosił ogółem (GOPS i ŚDS):
W tym na: zadania zlecone
zadania własne

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

4.031.580,78
3.358.943,00
672.637,78

Ogółem wydatki wyniosły (GOPS i ŚDS):
3.899.953,26
w tym na: zadania zlecone
3.233.794,42
z tego:
Rozdział 85203 Ośrodek Wsparcia (ŚDS w Dąbrowie Widawskiej)
550.181,31
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne
2.091.517,03
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 17.491,15
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
74.404,93
- zasiłki stałe
192.446,93
- zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy
381.958,00
Rozdział 85195 – świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych
200,00
ze środków publicznych – wydawanie decyzji)
zadania własne -ogółem
z tego:
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze:
w tym: - zasiłki celowe
− doŜywianie
− zasiłki okresowe z budŜetu gminy
z budŜetu państwa
− odpłatność w Domach Pomocy Społecznej
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
Rozdział 85219 – GOPS
Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze
Rozdział 85295 – pozostała działalność
w tym: Rządowy program „pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
prace społecznie uŜyteczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zatrudniał łącznie
w tym:
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej
− w pełnym wymiarze czasu pracy
− w niepełnym wymiarze czasu pracy

666.158,84
239.548,37
96.039,37
37.764,00
120,00
45.361,00
60.264,00
38.863,69
301.430,76
19.033,52
67.282,50
57.393,00
9.889,50
18 osób
9 osób
4 osoby
5 osób

a) kierujący jednostkami organizacyjnymi
b) działalność opiekuńczo-terapeutycznej
c) działalność medyczno-rehabilitacyjnej
d) gospodarczy i obsługi
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
− kierownik
− pracownicy socjalni (w rejonach opiekuńczych)
− księgowa
− działalność administracyjna
− świadczenia rodzinne
− zaliczka alimentacyjna (funduz alimentacyjny)
− aspirant pracy socjalnej

1 osoba
2 osoby
2 osoby
4 osoby
9 osób
1 osoba
3 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba

W 2008 r. podpisana była umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku na 1 staŜ
w okresie: 03.12.2007-30.05.2008, 21.07.2008-18.01.2009
W/w staŜ odbywała: Agnieszka Brocka
Liczba osób i rodzin objętych pomocą w 2008 r. z pomocy społecznej
z wyszczególnieniem na:
1. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na
ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania - (rzeczywista liczba):
– liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
576
– liczba rodzin:
395
– liczba osób w tych rodzinach:
1.116
2.

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę
i liczbę:
– liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie:
58
– liczba rodzin:
58
– osób w rodzinach:
74

3. Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę
i liczbę:
– liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie:
574
– liczba rodzin:
370
– liczba osób w tych rodzinach:
1.103
4. Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem
Powody przyznawania pomocy:
– Ubóstwo
– Bezrobocie
– Niepełnosprawność
– Długotrwała lub cięŜka choroba
– Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
– Przemoc w rodzinie

184

138 rodzin
201 rodzin
108 rodzin
159 rodzin
18 rodzin
13
5
4 rodziny

–
–

Alkoholizm
23 rodziny
Trudnością w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego
5 osoby

W 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie wydał 2896 decyzji
administracyjnych
w tym: zasiłki z pomocy społecznej
1.533
świadczenia rodzinne
1.293
zaliczki alimentacyjnej
39
funduszu alimentacyjnego
31

POMOC WYMIERNA
ZADANIA ZLECONE GMINIE
1. Zasiłek z pomocy społecznej - rozdział 85214
Zasiłek stały
– liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji
– liczba świadczeń
– łączna kwota
Zasiłek celowy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy
– liczba wypłaconych zasiłków
– łączna kwota
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85213
od zasiłków stałych:
– liczba osób
– liczba świadczeń
– łączna kwota
od świadczeń rodzinnych:
– liczba osób
– liczba świadczeń
– łączna kwota

58
523
192.447,00
410
381.958,00

50
484
16.130,35
3
36
1.360,80

3. Świadczenia rodzinne - rozdział 85212
Zasiłki rodzinne
– liczba osób
1.242
– liczba świadczeń
14.057
– wartość wypłaconych świadczeń
863.588,00
dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
– liczba osób
49
– liczba świadczeń
453
– wartość wypłaconych świadczeń
174.380,84
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
– liczba osób
45
– liczba świadczeń
45
– wartość wypłaconych świadczeń
44.000,00
dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
– liczba osób
63
– liczba świadczeń
681

– wartość wypłaconych świadczeń
115.750,00
dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
– liczba osób
35
– liczba świadczeń
390
– wartość wypłaconych świadczeń w tym:
29.620,00
na dziecko do ukończenia5 roku Ŝycia
– liczba świadczeń
79
– wartość wypłaconych świadczeń
4.740,00
na dziecko powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 24 roku Ŝycia
– liczba świadczenia
311
– wartość wypłaconych świadczeń
24.880,00
dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
– liczba osób
846
– liczba świadczeń
846
– wartość wypłaconych świadczeń
84.600,00
dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
– liczba osób
270
– liczba świadczeń
2615
– wartość wypłaconych świadczeń
150.870,00
z tego: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła
– liczba świadczeń
503
– wartość wypłaconych świadczeń
45.270,00
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
– liczba świadczeń
2112
– wartość wypłaconych świadczeń
105.600,00
dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
– liczba osób
162
– liczba świadczeń
1826
– wartość wypłaconych świadczeń
146.080,00
Zasiłek pielęgnacyjny
– liczba osób
130
– liczba świadczeń
1471
– wartość wypłaconych świadczeń
224.451,00
Świadczenia pielęgnacyjne
– liczba osób
7
– liczba świadczeń
84
– wartość wypłaconych świadczeń
35.280,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
– liczba osób
68
– liczba świadczenia
68
– wartość wypłaconych świadczeń
67.000,00
Zaliczka alimentacyjna
– liczba osób
35
– liczba świadczeń
317
– wartość wypłaconych świadczeń
62.095,85
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– liczba osób
36

liczba świadczeń
108
kwota
24.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych
– liczba osób
4
– liczba świadczeń
42
– wartość wypłaconych świadczeń
5.359,02
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wydane
decyzje)
– liczba osób
4
– kwota
200,00
–
–

ZADANIA WŁASNE GMINY
1. Zasiłki celowe:
– liczba osób
– kwota świadczeń
W tym: zakupiono po 0,5 tony węgla dla 28 osób
dofinansowano kolonie dla 8 dzieci
2. Zasiłki celowe specjalne:
– liczba osób, którym przyznano świadczenie w trybie decyzji
– kwota świadczeń
3. Zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy
– liczba wypłaconych zasiłków
– kwota
4. Sprawienie pogrzebu
– liczba osób
– liczba świadczeń
– kwota świadczenia
5. Usługi opiekuńcze:
– liczba osób
– liczba świadczeń
– kwota świadczeń
6. Rządowy Program „Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania”
DoŜywianie uczniów:
– liczba
292
– liczba świadczeń (1 świadczenie = 1 posiłek)
– kwota świadczeń
w tym: dodatkowej rezerwy budŜetu państwa
z budŜetu gminy
DoŜywianie – talon Ŝywnościowy
– liczba osób
– liczba świadczeń
– kwota świadczeń
7. Zasiłki okresowe
– liczba osób
– liczba świadczeń
– kwota świadczeń
w tym : z dotacji budŜetu państwa
z budŜetu gminy

172
65.522,00

83
24.295,00
410
381.958,00
1
1
2.500,00
12
2.557 (godzin)
19.034,00

osób
42.453
95.157,00
57.393,00
37.764,00
25
45
3.722,00
62
174
45.481,00
45.361,00
120,00

8. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej
– liczba osób
– liczba świadczeń
– kwota świadczeń
9. Dodatki mieszkaniowe
– liczba osób
– liczba świadczeń
– łączna kwota

5
44
60.264,00
21
224
38.375,62

Od miesiąca maja do grudnia 2008 r. prowadzone były prace społecznie uŜyteczne:
Zatrudnionych było 15 osób bezrobotnych.
Łączna kwota 9.889,50 zł
Na rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej z rezerwy celowej otrzymaliśmy 175.897 zł;
Wydaliśmy kwotę 174.040,33 na:
Ławki ogrodowe i stoliki – 10.400,01
Altana – 600,00
MontaŜ kostki brukowej – 2020,52
Materiały do montaŜu kostki brukowej – 2.482,94
Robocizna za malowanie siatki – 4.706,88
materiały do malowania siatki ogrodzeniowej – 814,98
laser do rehabilitacji – 3.000,00
naprawa krzeseł – 140
tusz do kopiarek – 360,03
pamięć do komputera – 1000,00
olej napędowy – 9.138,75
kosiarka spalinowa – 3.499,00
zestawy komputerowe – 6.800
mikrofony bezprzewodowe z kolumnami – 3.400
paliwo opałowe – 15.082,35
karnisze, rolety, firany - 15.989,99
pompo-wtryskiwacze do samochodu – 3.600,12
wymiana pompo-wtryskiwaczy – 450,00
talerze i sztuczce – 3.027,68
szklanki – 200,10
środki czystości – 5.005
naprawa fundamentów i elewacji – 6.400,energia elektryczna – 1.934,01
gaz – 429,04
remont pomieszczeń ŚDS – 20.000,85
wyrównanie terenu wokół ŚDS – 3.388,43
remont dachu i wymiana orynnowania – 48.800
Pozyskaliśmy środki na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt.
„Pomagając innym – pomagamy sobie” w kwocie 92.564,00 zł. W ramach w/w projektu
przeszkoliliśmy 10 kobiet w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Ponadto od września 2008 r. przystąpiliśmy do programu „Uczeń na wsi „, którym
objęliśmy 8 osób.

POMOC NIEWYMIERNA
Oprócz wymienionych form pomocy wymiernej, pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie prowadzili działania na rzecz rodzin i osób objętych
pomocą w formie niekonwencjonalnej.
Pomoc niewymierna udzielana była w róŜnych formach, w zaleŜności od problemu
występującego w rodzinie (środowisku) i przy współudziale róŜnych instytucji
i organizacji.
Rodziny, w których występuje bezrobocie;
pracownicy socjalni utrzymywali stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy
w Łasku, dzięki czemu posiadali aktualne informacje o ofertach pracy
i organizowanych szkoleniach, kursach zawodowych itp.,
– w sezonie letnim osoby bezrobotne mobilizowane były do podjęcia prac sezonowych.
– osoby nie zarejestrowane były dowoŜone do Urzędu Pracy celem zarejestrowania.
–

Rodziny, w których występuje niepełnosprawność fizyczna, psychiczna lub
długotrwała choroba, w tym osoby w podeszłym wieku:
– pracownicy socjalni utrzymywali stały kontakt z Ośrodkami Zdrowia, Poradniami
Specjalistycznymi, Szpitalami, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „AMICUS”
w celu zapewnienia klientom opieki lekarsko – pielęgniarskiej,
– w Środowiskowym Domu Samopomocy w/w osoby korzystały z zabiegów
rehabilitacyjnych,
– pracownicy organizowali pomoc sąsiedzką,
– pracownicy kompletowali dokumenty niezbędne do umieszczenia w Domach Pomocy
Społecznej lub zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym,
– osoby samotne dowoŜone były do szpitali, poradni, powiatowego zespołu
ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
– pracownicy kierowali osoby chore do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności w celu ustalenia grupy inwalidzkiej,
– pracownicy starali się zapewnić w/w osobą poczucia bezpieczeństwa, poprzez częste
wizyty i utrzymywanie kontaktów z ich rodzinami,
– pomoc w załatwieniu formalności związanych z załatwieniem ubezpieczenia
zdrowotnego
– wypełniali wnioski i opinie dla kombatantów,
– umieszczali w DPS, ZOL
Rodziny z występującą bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w
tym rodziny wielodzietne, niepełne, zastępcze:
– pracownicy współpracowali z nauczycielami, Świetlicami Socjoterapeutycznymi,
Sądem, pedagogami szkolnymi, komisariatem Policji w Widawie, Kuratorami
Sądowymi,
–
pomagali (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) w pisaniu pozwów
alimentacyjnych, rozwodowych, o ustalenie ojcostwa,
– pomagali w załatwieniu formalności koniecznych do otrzymania renty rodzinnej
z ZUS-u lub KRUS-u, świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami,
zaliczek alimentacyjnych),

–
–

uzgadniali wizyty w Poradniach,
utrzymywali stały kontakt z rodzinami, prowadzili z nimi pracę socjalną polegająca
na wskazywaniu drogi do rozwiązywania trudnych sytuacji Ŝyciowych.

Rodziny z problemem alkoholowym:
– pracownicy GOPS współpracowali z Policją, z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Warcie,
– pomagali osobom zainteresowanym w pisaniu podań do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie skierowania na przymusowe
leczenie odwykowe członków rodziny uzaleŜnionych od alkoholu,
– informowali o instytucjach pomagających rozwiązywać problemy alkoholowe,
– współpracowali z pedagogami szkolnymi i Świetlicami Socjoterapeutycznymi w celu
niesienia pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
– w przypadku gdzie zachodziło prawdopodobieństwo marnotrawienia przyznanej
pomocy finansowej, pracownicy organizowali pomoc w formie rzeczowej
np. wybieranie artykułów Ŝywnościowych w sklepach,
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagali równieŜ w wypełnianiu
wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.
W miesiącu grudniu 2008 r. zorganizowaliśmy akcję „Gwiazdka dla Wszystkich dzieci”
mającą na celu zebranie słodyczy, artykułów spoŜywczych, zabawek i obdarowanie nimi
dzieci z rodzin ubogich.
Otrzymaliśmy róŜnego rodzaju artykuły oraz dobrowolne wpłaty w wysokości 949 zł.
Z otrzymanych i zakupionych artykułów zostały skompletowane róŜnorodne paczki dla
58 rodzin.
Przekazywana była równieŜ uŜywana odzieŜ, obuwie, sprzęt wyposaŜenia domowego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie współpracował równieŜ z Ośrodkami
Pomocy Społecznej w innych miejscowościach.
Pracownicy socjalni na wniosek innych ośrodków przeprowadzali wywiady
alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji i dłuŜników alimentacyjnych
zamieszkałych na terenie gminy Widawa.
W sprawach budzących wątpliwości prawne pracownicy kontaktowali się z Radcą
Prawnym zatrudnionym przez Urząd Gminy.
KaŜde zgłoszenie było rozpatrywane i w konsekwencji udzielana była pomoc wymierna
lub niewymierna w ramach posiadanych środków i moŜliwości, jakimi dysponował
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

SPRAWOZDANIE
z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrowie Widawskiej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej
pobytu dziennego. Dom jest ośrodkiem wsparcia i ogniwem oparcia społecznego dla osób
niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie i chorych psychicznie
Z usług domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwycięŜaniu ich trudnych
sytuacji Ŝyciowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb rehabilitacyjnych.
Działanie te zmierzają do osiągnięcia przez naszych pensjonariuszy poprawy funkcjonowania
jakości Ŝycia i powstrzymania postępującej regresji.
W 2008 roku zawarto 42 kontrakty na korzystanie z usług ŚDS.
W Środowiskowym Domu Samopomocy były prowadzone róŜne formy terapeutyczne
i rehabilitacyjne.
1.REHABILITACJA:
Zabiegi rehabilitacyjne w ŚDS prowadzone były z zakresu kinezyterapii (ćwiczenia
w UGUL-u, gimnastyka korekcyjna) i fizykoterapii: diadynamik (DD), prądy
interferencyjne (IF), galwanizacja (jonoforeza), pole magnetyczne, sollux, kriopol. Ponadto
podopieczni mogli korzystać z urządzenia do masaŜu wodnego (aquavibron), fotela do
masaŜu, masaŜera do kończyn dolnych, atlasu, rowerka rehabilitacyjnego, wanny
z hydromasaŜem oraz masaŜy leczniczych. Pensjonariusze korzystali równieŜ z wyjazdów
na pływalnię do Łasku.
2.TERAPIA ZAJĘCIOWA:
a) zajęcia plastyczne i inne manualne
b) pracownia komputerowa
c) pracownia krawiecko – hafciarska
d) pracownia stolarska
e) zajęcia teatralne
f) prace ogrodowe
3.TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
a) trening kulinarny
b) trening higieniczny
c) trening rozwiązywania trudnych problemów w sytuacjach międzyludzkich
4. PRACA PSYCHOLOGA:
a) organizowanie zebrań społeczności ŚDS
b) badania psychologiczne oraz rozmowy indywidualne w zaleŜności od potrzeb
c) przygotowywanie półrocznych indywidualnych programów rehabilitacyjnych oraz po
kaŜdym półroczu indywidualnych ocen postępów w rehabilitacji psychospołecznej
i ruchowej
d) organizowanie zebrań Zespołu Terapeutyczni – Wspierającego w ŚDS
5.CELE TERAPII:
a) kształcący
− poznawanie technik plastycznych, technicznych i innych
− umiejętność doboru kolorów
− dobór odpowiedniej techniki plastycznej do wykonywanych prac

b) wychowawczy
− wykształcenie spontanicznej aktywności twórczej
− rozwijanie mikromotoryki rąk
− ćwiczenia rozładowujące napięcie emocjonalne
c) społeczne
− umiejętność współpracy w grupie
− umiejętność estetycznego wykonywania prac
− przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac
6. POMOC MEDYCZNA:
a) opieka pielęgniarska
− pomiary ciśnienia
− podawanie leków doustnych
− opatrywanie ran
− pomoc osobom mniej sprawnym w samoobsłudze
b) propagowana jest oświata zdrowotna
− ulotki
− gazetka ścienna
− pogadanka
c) badania lekarskie
− w miarę potrzeby organizowane są wyjazdy do poradni medycznych
7.ORGANIZOWANE BYŁY RÓśNEGO RODZAJU SPOTKANIA I WYJAZDY:
1) 30 stycznia 2008r – wyjazd uczestników ŚDS na zabawę karnawałową do placówki
w Sędziejowicach
2) 5 luty 2008 r. – udział pensjonariuszy naszego ośrodka w zabawie ostatkowej
Zorganizowanej przez ŚDS w Strobinie
3) 7 luty 2008r.- udział reprezentacji naszego ośrodka w zawodach sportowych na
pływalni ,,Muszelka 2008” zorganizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku.
4) 20 marca 2008r.- uroczyste Śniadanie Wielkanocne w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej
5) 6 kwietnia 2008r. – udział reprezentacji naszego ŚDS-u w III Biegu Pamięci Jana Pawła II
w Łasku
6) 17 kwietnia 2008r. – 10 lecie istnienia ŚDS Dąbrowa Widawska (spotkanie integracyjne)
7) 13 maja 2008r. – III Pielgrzymka Osób Chorych i Niepełnosprawnych w Charłupii Małej
(udział naszej placówki)
8) 16 maja 2008 r. – udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Uniejowie
9) 27 maja 2008 r. – zorganizowanie Dnia Mamy i Taty w ŚDS Dąbrowie Widawskiej
10) 1 czerwca 2008 r. – udział reprezentacji naszego ŚDS –u w spotkaniu integracyjnym
„Afrykańskie rytmy” w Mokrsku
11) 4 czerwiec 2008 r. – udział w X Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych „Integracja – Sędziejowice 2008”
12) 24 czerwca 2008 r. – udział w Megadyskotece w Białej zorganizowanej przez ŚDS Osiek
13) 30 lipca 2008r. – piknik nad Widawką w gronie uczestników ŚDS
14) 15 sierpnia 2008r. – udział w obchodach 620-lecia nadania praw miejskich Widawie –
prezentacja przedstawienia „Królewna ŚnieŜka” w wykonaniu pensjonariuszy naszego
ośrodka

17 sierpnia 2008r. – prezentacja prac plastycznych podczas DoŜynek Powiatowych w Widawie (sprzedaŜ prac wykonanych przez naszych pensjonariuszy)
16) 25 września 2008r. – udział reprezentacji naszej placówki w imprezie integracyjnej „Osoba Niepełnosprawna w Środowisku Lokalnym” w ŚDS Strobin
17) 2 październik 2008r. – Pielgrzymka autokarowa uczestników ŚDS w Dąbrowie Widawskiej do Częstochowy
18) 28 listopada 2008r. – udział w Balu Andrzejkowym w DPS Zduńska Wola
19) 18 grudnia 2008r. – uroczyste Spotkanie Wigilijne w ŚDS Dąbrowie Widawskiej. Premiera przedstawienia „Stoliczku nakryj się” w wykonaniu grupy teatralnej z naszego ośrodka
15)

W 2008 roku został wykonany remont dachu budynku ŚDS.
Dach został pokryty papą i wymieniono rynny.
Nasz dom jest placówką zapewniającą kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym,
zapewniamy im:
- wyŜywienie
- dowóz do placówki
- rehabilitację psychospołeczną i ruchową
- opiekę medyczną
- moŜliwość rozwijania swoich umiejętności oraz zainteresowań poznawczych
i kulturalnych
- ochrona godności osobistej
- niezaleŜność dostosowaną do swojego poziomu sprawności
Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie
umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego Ŝycia.

