
 

UCHWAŁA �R XVI/105/08 
RADY GMI�Y WIDAWA 

z dnia 27 maja 2008 r. 
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z działalności Ośrodka za 2007 r. 
 
 

 Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
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 i Nr 116, poz. 1203; 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) w związku z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703; 
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, 
poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz.1844; 
z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz.320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519), 
Rada Gminy w Widawie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Przyjmuje sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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      Załącznik 

      do Uchwały �r XVI/105/08 

      Rady Gminy Widawa 

      z dnia 27 maja 2008 r. 

 
 

S P R A W O Z D A � I E 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie 

za okres od 1 styczeń 2007 r. do 31 grudzień 2007 r. 
 
 

Plan finansowy w 2007 r. wynosił ogółem (GOPS i ŚDS):                                       3.459.963,00 
W tym na: zadania zlecone                                                                                           2.951.734,00 
                  zadania własne                                                                                               508.229,00 
      
Ogółem wydatki wyniosły (GOPS i ŚDS):                                                                3.416.444,62 
w tym na:   
                 zadania zlecone                                                                                        3.068.860,36 
                 z tego: 

• Rozdział 85203 Ośrodek Wsparcia (ŚDS w Dąbrowie Widawskiej                                  609.163,00 
• Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne                                                                            2.100.534,18 

                         - zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne                                        2.042.268,17 
                         - koszty obsługi – 3% od wypłaconych   świadczeń                                    58.166,01 
                         - inwestycje                                                                                                                                                                                          

• Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby                     
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń                               18.624,18 
rodzinnych                                                                                                             

• Rozdział 85214 -  Zasiłki i pomoc w naturze(zasiłki stałe)                                                196.315,00 
• Rozdział 85219 – GOPS                                                                                                     144.124,00 
• Rozdział 85195 – świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych                                           100,00 

                             ze środków publicznych – wydawanie decyzji) 
       
                 zadania własne  -ogółem                                                                             347.584,26 
                 z tego: 

     Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze:                                                             191.868,01 
  w tym :  -  zasiłki celowe                                                                                           71.348,00 

                      -   dożywianie                                                                                                    43.115,00 
                -   zasiłki okresowe z budżetu gminy                                                                      13.006,00 
                                               z budżetu państwa                                                                    39.617,00 
                -   odpłatność w Domach Pomocy Społecznej                                                        24.782,01 

 
      Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe                                                                             17.355,73 
• Rozdział 85219 - GOPS                                                                                                        76.415,03 
• Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze                                                                                  13.386,29 
• Rozdział 85295 – pozostała działalność                                                                               48.559,20 
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         w tym:    Rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”                      43.260,00 
                       prace społecznie użyteczne                                                                              5.299,20 
                     
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zatrudniał łącznie                                   17 osób 
w tym : 
 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej                                  9 osób 
     - w pełnym wymiarze czasu pracy                                                                                    4 osoby 
     - w niepełnym wymiarze czasu pracy                                                                                 5 osób 
 
a)  kierujący jednostkami organizacyjnymi                                                                            1 osoba 
b)  działalność opiekuńczo-terapeutycznej                                                                             2 osoby 
c)  działalność medyczno-rehabilitacyjnej                                                                              2 osoby 

       d)   gospodarczy i obsługi                                                                                                        4 osoby 
                              

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                                                                          8 osób 
     - kierownik                                                                                                                         1 osoba 
     - pracownicy socjalni (w rejonach opiekuńczych)                                                            3 osoby 
     - księgowa                                                                                                                          1 osoba 
     - działalność administracyjna                                                                                            1 osoba 
     - pracownicy prowadzący świadczenia rodzinne                                                              2 osoby 
 
W 2007 r. podpisana była umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku                                                            
na dwa staże w okresie: 15.03.2007 – 14.01.2008 
W/w staż odbywały: Magdalena Piątek, Małgorzata Berlińska  
  
Liczba osób i rodzin objętych pomocą w 2007 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                                         638 
– liczba rodzin:                                                                                                     408 
– liczba osób w tych rodzinach:                                                                         1.223 

 
2. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę 

i liczbę: 
– liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie:                                           51 
– liczba rodzin:                                                                                                         51  
– osób w rodzinach:                                                                                                 65 

 
          3.  Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę 

 i liczbę: 
– liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie:                                        612 
– liczba rodzin:                                                                                                      383 
– liczba osób w tych rodzinach:                                                                         1.188 
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           4.  Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem                                         198 
Powody przyznawania pomocy:. 
– Ubóstwo                                                                                                         133  rodzin 
– Bezrobocie                                                                                                     196  rodzin 
– Niepełnosprawność                                                                                        120  rodzin 
– Długotrwała lub ciężka choroba                                                                     179  rodzin 
– Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                                  112  rodzin 
      w tym:   rodziny niepełne                                                                                 77 
                    rodziny wielodzietne                                                                          25 
– Przemoc w rodzinie                                                                                            18 rodzin 
– Alkoholizm                                                                                                         32 rodziny 
– Trudnością w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego            3 osoby 
– Zdarzenie losowe                                                                                                   2 rodziny 
 
 
W 2007 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie wydał 2004 decyzji 
administracyjnych  
w tym: dot. zasiłków z pomocy społecznej                                                                       997 
            dot. zasiłków rodzinnych                                                                                       930                                                                                                  
            dot. zaliczki alimentacyjnej                                                                                     39 
            dot. zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                    38                                                                                                                                  
 
POMOC WYMIER�A 
 
ZADA�IA ZLECO�E GMI�IE 
  
1. Zasiłek stały - rozdział 85214 
– liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji                                51 
– liczba świadczeń                                                                                                   534 
– łączna kwota                                                                                                  196.315,00  

 
       2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85213 

   od zasiłków stałych: 
– liczba osób                                                                                                             47 
– liczba świadczeń                                                                                                   500  
– łączna kwota                                                                                                    16.769,58  

   od świadczeń rodzinnych:   
– liczba osób                                                                                                               5 
– liczba świadczeń                                                                                                    50 
– łączna kwota                                                                                                       1.854,60  

 
3.  Świadczenia rodzinne -rozdział 85212 
     Zasiłki rodzinne  
– liczba osób                                                                                                         1274                                                   
– liczba świadczeń                                                                                              14.797              
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– wartość wypłaconych świadczeń                                                                   910.496,00 
    dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
    z urlopu  wychowawczego  
– liczba osób                                                                                                            37                                                                    
– liczba świadczeń                                                                                                 343                                                              
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                  132.343,91 

             dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 
             prawa do zasiłku dla bezrobotnych  

– liczba osób                                                                                                           1 

– liczba świadczeń                                                                                                  6                                                                           

– wartość wypłaconych świadczeń                                                                     2.026,70   
     dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 
– liczba osób                                                                                                           50                                                                                     
– liczba świadczeń                                                                                                  51                                                  

– wartość wypłaconych świadczeń                                                                   52.000,00 
     dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka               

– liczba osób                                                                                                         55                                                                               
– liczba świadczeń                                                                                               674                                           
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                114.580,00                                              

     dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  
– liczba osób                                                                                                         36                                                                                
– liczba świadczeń                                                                                               375                                                                           
– wartość wypłaconych świadczeń  w tym:                                                     28.260,00 

na dziecko do ukończenia5 roku życia   
– liczba świadczeń                                                                                                83 
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                   4.980,00 

                     na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 
– liczba świadczenia                                                                                            292 
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                 23.280,00 

      dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  
– liczba osób                                                                                                        812                                                         
– liczba świadczeń                                                                                               931                    
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                  93.100,00           

     dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
      poza miejscem  zamieszkania 
– liczba osób                                                                                                        278                                              
– liczba świadczeń                                                                                              2590                                             
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                 148.300,00 

     z tego: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  
                 w której  znajduje się szkoła 
– liczba świadczeń                                                                                                470 
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                   42.300,00 

     na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, 
     w której znajduje się szkoła 
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– liczba świadczeń                                                                                              2120 
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                106.000,00 

   dodatek o zasiłku z tytułu  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
– liczba osób                                                                                                        170                                                                     
– liczba świadczeń                                                                                              1966                                                               
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                 157.280,00                                   

     Zasiłek pielęgnacyjny 
– liczba osób                                                                                                        110                                                                         
– liczba świadczeń                                                                                              1305                                                                     
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                 199.359,00 

      Świadczenia pielęgnacyjne  
– liczba osób                                                                                                             9                                                                             
– liczba świadczeń                                                                                                  102                                                                        
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                    42.000,00 

      Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  
– liczba osób                                                                                                            64 
– liczba świadczenia                                                                                                64 
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                    64.000,00                               

       Zaliczka alimentacyjna  
– liczba osób                                                                                                           43                                                              
– liczba świadczeń                                                                                                 452                                                                                
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                   89.798,08                                          

      Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 
– liczba osób                                                                                                            9                                                          
– liczba świadczeń                                                                                                  68                                                     
– wartość wypłaconych świadczeń                                                                     8.724,48 

      Świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wydane decyzje) 
– liczba osób                                                                                                             2 
– kwota                                                                                                                   100,00 

                                                         
      ZADA�IA WŁAS�E GMI�Y  

 
 1. Zasiłki celowe: 
– liczba osób                                                                                                            174 
– liczba świadczeń                                                                                                    
– kwota świadczeń                                                                                             39.940,00                                                                                 

     W tym: zakupiono po 0,5 tony węgla dla 28 osób 
                 wydano 103 talony na żywność 
 
2. Zasiłki celowe specjalne: 

– liczba osób, którym przyznano świadczenie w trybie decyzji                                76 
– liczba świadczeń                                                                                                    123 
– kwota świadczeń                                                                                             19.577,00 
 

      3. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
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– liczba osób                                                                                                                2 
– liczba świadczeń                                                                                                       2 
– kwota świadczeń                                                                                                1.500,00  

      4. Sprawienie pogrzebu 
– liczba osób                                                                                                                3 
– liczba świadczeń                                                                                                       3               
– kwota świadczenia                                                                                             5.001,00  

                                                           
5. Usługi opiekuńcze: 
– liczba osób                                                                                                              12 
– liczba świadczeń                                                                                        2.206 (godzin) 
– kwota świadczeń                                                                                              13.386,00  

                                                 
      6. Rządowy Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

    Dożywianie uczniów: 
– liczba osób                                                                                                              313 
– liczba świadczeń (1 świadczenie = 1 posiłek)                                                    39.624 
– kwota świadczeń                                                                                               86.375,00 

          w tym: dodatkowej rezerwy budżetu państwa                                                   43.260,00 
                     z budżetu gminy                                                                                      43.115,00  
    Dożywianie – talon żywnościowy 
– liczba osób                                                                                                               33 
– liczba świadczeń                                                                                                      33 
– kwota świadczeń                                                                                                5.330,00  

 
      7. Zasiłki okresowe                                                                              

– liczba osób                                                                                                               99 
– liczba świadczeń                                                                                                     282 
– kwota świadczeń                                                                                               52.623,00 

     w tym : z dotacji budżetu państwa                                                                          39.617,00  
                  z budżetu gminy                                                                                         13.006,00  

 
      8. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 

– liczba osób                                                                                                               3 
– liczba świadczeń                                                                                                     19 
– kwota świadczeń                                                                                              24.782,00 

 
      Od miesiąca czerwca 2007 r. prowadzone były prace społecznie użyteczne : 
      Zatrudnionych było 9 osób bezrobotnych. 
      Łączna kwota   5.299,20 zł 
 
        
       W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej przeprowadzono remont: 

– wymieniono okna 
– wymieniono drzwi zewnętrzne 
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– pomalowano pomieszczenia  
– położono nową wykładzinę  

 
 
    POMOC   �IEWYMIER�A 

 
 
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 różnych formach, w zależności od problemu występującego 
w rodzinie (środowisku) i przy współudziale różnych 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 dowożone 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 dowożone 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 

                                      
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 
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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 życiowych. 
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 uzależnionych 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 
żywnościowych w sklepach, 

                                                                   
 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagali również w wypełnianiu wniosków o 
dopłaty bezpośrednie dla rolników.                                                   
 
W miesiącu grudniu 2007 r. zorganizowaliśmy akcję „Gwiazdka dla Wszystkich dzieci” mającą na 
celu zebranie słodyczy, artykułów spożywczych, zabawek  i obdarowanie nimi dzieci z rodzin 
ubogich. 
                                                        
Otrzymaliśmy różnego rodzaju artykuły oraz dobrowolne wpłaty w wysokości  976,00 zł. 
Z otrzymanych i zakupionych artykułów zostały skompletowane różnorodne paczki dla 48 rodzin. 
 
 

Przekazywana była również używana odzież, obuwie, sprzęt wyposażenia domowego tj. telewizor, 
meble, lodówka, pralka itp. 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie współpracował również z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej w innych miejscowościach. 
Pracownicy socjalni na wniosek innych ośrodków przeprowadzali wywiady alimentacyjne u osób 
zobowiązanych do alimentacji i dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy 
Widawa. 
                                                           
W sprawach budzących wątpliwości prawne pracownicy kontaktowali się z Radcą Prawnym 
zatrudnionym przez Urząd Gminy. 
 
 
Każde zgłoszenie było rozpatrywane i w konsekwencji udzielana była pomoc wymierna lub 
niewymierna w ramach posiadanych środków i możliwości, jakimi dysponował Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Widawie. 



 9

 
 
 
 
 

SPRAWOZDA�IE 
Z DZIAŁAL�OŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ 
ZA OKRES OD 1 STYCZ�IA DO 31 GRUD�IA 2007r. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej 
pobytu dziennego. Dom jest ośrodkiem wsparcia i ogniwem oparcia społecznego dla osób 
niapełnosprawnych ruchowo, intelektualnie i chorych psychicznie. 

Z usług domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych 
sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb rehabilitacyjnych. 
Działania te zmierzają do osiągnięcia przez naszych pensjonariuszy poprawy funkcjonowania 
jakości życia i powstrzymania postępującej regresji. 

W roku 2007 roku zawarto 52 kontrakty na korzystanie z usług ŚDS. 
W Środowiskowym Domu Samopomocy były prowadzone różne formy terapeutyczne 
i rehabilitacyjne. 
 

1. REHABILITACJA. 
Zabiegi rehabilitacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są z zakresu 

kinezyterapii (ćwiczenia w UGUL-u) i fizykoterapii, tj. diadynamik (DD), prądy interferencyjne 
(IF), galwanizacja (jonoforeza), pole magnetyczne, sollux. 
Pacjenci mogą również korzystać z wanny z hydromasażem oraz masaży leczniczych. 
Prowadzone są również zajęcia ruchowo-sprawnościowe na świeżym powietrzu. Podopieczni 
mają możliwość korzystania z wyjazdów na pływalnię do Łasku. 

 

2. TERAPIA ZAJĘCIOWA. 
Zajęcia prowadzone są w pracowni terapii zajęciowej. 

Do wykorzystanych form terapii na zajęciach terapeutycznych zaliczamy: 
a. zajęcia plastyczne i inne manualne: malowanie ,rysowanie , wycinanie ,wydzieranie, 
wyklejanie . 
Pensjonariusze wykonali następujące prace plastyczne: 
- dekoracje z bibuły  
- kartki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie 
- obrazy w ramkach drewnianych wyklejane kulkami z bibuły, 

- wyplatanie ze sznurka kompozycji w połączeniu z innymi materiałami, 
- prace przy użyciu skóry, lnu, 
- stroiki z wikliny, brzozy, wydmuszek ,mchu, 
- wykonywanie drzewek i koszyczków z brzozy  
- figurki gipsowe  
- stroiki na groby zmarłych pensjonariuszy 
- stroiki świąteczne  
b. pracownia komputerowa 
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- nauka podstawowych umiejętności związanych z komputerem, 
- dostęp do Internetu 
c. pracownia krawiecko-hafciarska i robótek ręcznych 

- wyszywanie na kanwie wzorem krzyżykowym 
- robienie na drutach, szydełku, 
- szycie na maszynie. 
 

3. PRACA PSYCHOLOGA 
- Organizowanie zebrań społeczności, na których podejmowane były ważne dla społeczności 
sprawy. 

- Badania psychologiczne oraz rozmowy indywidualne w zależności od potrzeb. 
- Przygotowywanie półrocznych indywidualnych programów rehabilitacyjnych oraz po każdym 

półroczu indywidualnych ocen postępów w rehabilitacji psychospołecznej i ruchowej, 
- Organizowanie zebrań Zespołu Terapeutyczno – Wspierającego w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej (co najmniej raz w miesiącu) 
 

4. TRE�I�GI UMIEJĘT�OŚCI SPOŁECZ�YCH 
a) trening kulinarny- w nowodoposażonej pracowni kulinarnej podopieczni mają możliwość 

uczyć się wykonywać proste posiłki. Przyrządzają tam śniadania, pieką ciasta, robią sałatki, 
potrawy mięsne, dania gorące itp., ponadto wykonują prace porządkowe po przygotowaniu 
posiłków, 

b) trening higieniczny – w ramach tego treningu podopieczni dbają o własną higienę poprzez 
możliwość korzystania z kąpieli w ŚDS, uczenie się obsługiwania pralki automatycznej, 
poprzez dbanie o higienę otoczenia wokół siebie. 

c) prace ogrodowe - porządkowanie terenu wokół ośrodka : podopieczni zagrabiają, pielą 
chwasty, koszą trawę, odśnieżają. 

d) Trening umiejętności spędzania wolnego czasu: 
- rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism, książek, wybranymi audycjami 

telewizyjnymi ,filmy. 
- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: 

udział w imprezach kulturalnych ,sportowych, towarzyskich. 
- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu. 

 

5.CELE TERAPII. 
5.1. kształcący  

- poznawanie technik plastycznych, technicznych,  
- umiejętność doboru kolorów, 
- dobór odpowiedniej techniki plastycznej do wykonywanych prac 

5.2. wychowawczy 
- wykształtowanie spontanicznej aktywności twórczej,  
- rozwijanie mikromotoryki rąk, 
- ćwiczenia rozładowujące napięcie emocjonalne 

5.3.społeczny 
- umiejętność współpracy w grupie  
- umiejętność estetycznego wykonywania prac 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac 
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6.POMOC MEDYCZ�A. 
6.1 Opieka pielęgniarska: 

- pomiary ciśnienia  
- podawanie leków doustnych  
- opatrywanie ran 
- pomoc przy spożywaniu posiłków  
- dbanie o bezpieczeństwo, np. podczas wystąpienia ataków padaczki oraz innych objawów 

chorobowych zagrażających życiu 
6.2 Propagowana jest oświata zdrowatna: 

- ulotki 
- gazetka ścienna 
- pogadanka 

 

6.3 Badania lekarskie 
W miarę potrzeby organizowane są wyjazdy do poradni specjalistycznych do Łasku. 

 

7. ORGA�IZOWA�E BYŁY RÓŻ�EGO RODZAJU SPOTKA�IA I WYJAZDY. 
1. 22 stycznia 2007r. przyjazd grupy teatralnej ze Środowiskowego Domu Samopomocy ze 

Strobina z ,,Opowieścią wigilijną” połączoną ze śpiewem kolęd. 
2. 6 luty 2007r. Bal karnawałowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie 

Widawskiej. 
3. 8 luty 2007r. wyjazd uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie 

Widawskiej na zawody pływackie pn. ,,Muszelka 2007” organizowane przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Łasku. 

4. 15 luty 2007r. wyjazd grupy uczestników naszego ośrodka do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sędziejowicach na bal karnawałowy. 

5. 22 luty 2007r. przyjazd reprezentacji pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w 
Zduńskiej Woli do naszej placówki. 

6. 28 luty 2007r. wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzykowie w naszym ŚDS-ie z 
prezentacją tańców i piosenek ludowych. 

7. 5 marca 2007r. przyjazd do ŚDS-u w Dąbrowie Widawskiej dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Widawie z ,,Bajką europejską” oraz prezentacją piosenek. 

8. Dzień Kobiet w gronie pensjonariuszy i pracowników ŚDS 8.03.2005. 
9. 21 marca 2007r. ,,Powitanie wiosny” w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Dąbrowie Widawskiej. 
10. 4 kwietnia 2007r. uroczyste Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. 
11. 14 –27 kwietnia 2007r. wyjazd grupy niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej z opiekunami na 2 – tygodniowy turnus 
rehabilitacyjny do Dziwnówka. 

12. Wyjazd klientów na spotkanie do ŚDS w Sędziejowicach pn. ,,Integracja 2007”- 
Małgorzata Gąsiorkiewicz z naszej placówki zdobyła II miejsce w konkurencji bieg z 
przeszkodami. – 17 maja 2007r. 

13. 1 czerwca 2007r. – udział podopiecznych naszej placówki w imprezie integracyjnej 
organizowanej przez ŚDS w Mokrsku pn. ,,Indiański świat”. 
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14. 5 czerwca 2007r. wycieczka grupy pensjonariuszy naszego ŚDS-u do Łodzi na 
pokonkursową wystawę prac plastycznych organizowaną przez łódzkie RCPS. 
Zwiedzenie Palmiarni w Łodzi.  

15. Meeting lekkoatletyczny w ŚDS Łask „Równi Sercem ” 14.06.2007r., I miejsce w 
konkurencji bieg na 100m. kobiet zdobyła Małgorzata Gąsiorkiewicz z ŚDS-u w 
Dąbrowie Widawskiej.  

16. 20-21czerwca 2006r. udział w II Wojewódzkiej Olimpiadzie dla Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Ziemia Łódzka 2007r.” 

17. 24 czerwca 2007r. przygotowanie wystawy prac plastycznych na festynie w Widawie 
zorganizowanym z okazji 100 – lecia istnienia orkiestry w Widawie. 

18. 26 czerwca 2007r. – wyjazd grupy z naszego ośrodka na Festyn Wakacyjny 
zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku. 

19. 26 czerwca 2007 – wyjazd drugiej grupy z naszego ośrodka na Obchody Dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej zorganizowane przez ŚDS w Czepowie. 

20. 19 lipca 2007r. – zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych naszej placówki do 
Gniezna i Biskupina. 

21. 27 września 2007r. udział w zorganizowanej przez ŚDS Strobin imprezie integracyjnej: 
Osoba Niepełnosprawna w Środowisku Lokalnym pn, ,,Wesele”. 

22. 9 pażdziernika 2007r. – udział w IV Integracyjnej Mega Dyskotece zorganizowanej w 
Klubie Protector w Białej przez ŚDS w Osieku. 

23. 11.10.2007r. udział w Jubileuszu 10 – lecia istnienia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łasku 

24. 18 października 2007r. udział w Dniach Godności Osoby Niepełnosprawnej w 
Poddębicach zorganizowanych przez starostę poddębickiego oraz PCPR w Poddębicach 
pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. 

25. 25 października 2007r. – udział w Jubileuszu 10-lecia istnienia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sędziejowicach. 

26. 30.11.2007r. – udział reprezentacji ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie 
Widawskiej w imprezie andrzejkowej zorganizowanej w Domu Pomocy Społecznej w 
Zduńskiej Woli. 

27. Wyjazd na cmentarz na groby zmarłych podopiecznych 28.10.2007r. w związku ze 
Świętem Zmarłych. 

28. Udział reprezentacji naszej placówki w Andrzejkach w ŚDS-ie w Sędziejowicach 24 
listopada 2007r. 

29.  Uroczysta Wigilia 20.12.2007r.. 
 

8. W budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej został 
przeprowadzony kompleksowy remont. W związku z powyższym w miesiącu grudniu 2007r. 
został odwołany przywóz podopiecznych do placówki. Wymieniono okna w całym budynku 
(65 szt.),5 sztuk drzwi zewnętrznych i jedne drzwi wewnętrzne, zostały pomalowane ściany na 
korytarzach, w sali rehabilitacyjnej, pracowni plastycznej, pracowni maszyn biurowych, 
pokoju pracownika socjalnego, pokoju medycznym, w WC dla personelu, pracowni 
gospodarstwa domowego, sali relaksacyjnej, pokoju psychologa, stolarni, kuchni, zmywani, 
pokoju intendenta, magazynie. Na korytarzach, w sali rehabilitacyjnej i pracowni plastycznej 
zamiast lamperii został położony tynk mozaikowy. Wymieniono zużytą wykładzinę dywanową 
na wykładzinę PCV.  
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9. Nasz Dom jest placówką zapewniającą kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym. 
- Zapewniamy im: 
- wyżywienie, 
- dowóz na zajęcia rehabilitacyjne, 
- rehabilitację psychospołeczną, 
- rehabilitację ruchową, 
- opiekę medyczną, 
- możliwość rozwijania zainteresowań poznawczych i kulturalnych, 
- ochronę godności osobistej, 
- niezależność dostosowaną do swojego poziomu sprawności,  
- bezpieczeństwo,  
- kontakty ze środowiskiem lokalnym . 

Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności użytkowników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. 
 

 

 

Dąbrowa Widawska, 08.01.2008. 
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