
Sprawozdanie z działalności
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie 

za rok 2019.

I. Informacje o placówce:

Typy domu uzgodnione z WPS LUW: A B i C
Liczba miejsc statutowych uzgodnionych z WPS LUW:         35
Liczba uczestników (wg stanu na 31.12.2019r):                      39
Liczba wydanych decyzji (wg stanu na 31.12.2019r.):            39              
Typy domu i liczba uczestników w danym typie (wg stanu na 31.12.2019 r.): A,B,C
Typ A 7 Typ B 18 Typ C 14

II. Informacje o uczestnikach:

1. Wiek uczestników:

Wiek 
uczestnika

liczba 
uczestników w 
danym wieku

liczba 
uczestników 
Typ A

liczba 
uczestników 
Typ B

liczba 
uczestników Typ 
C

18-30 lat 4 1 1 2
31-40 lat 12 5 7 -
41-50 lat 7 - 5 2
51-60 lat 6 1 3 2
61-70 lat 8 - 2 6
71-80 lat 1 - - 1
81-90 lat - - - -
91-100 lat 1 - - 1
ponad 100 lat - - - -
RAZEM: 39 9 17 13

2. Liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi (szerokim spektrum 
schorzeń):

Typ A: 0 Typ B: 1  Typ C:3

3. Proszę określić inne przewlekłe zaburzenie czynności psychicznych decydujące o
umieszczeniu  uczestnika  w ośrodku wsparcia  Typu C (wiodące/główne/decydujące
zaburzenie):

Inne przewlekłe zaburzenie czynności 
psychicznych decydujące o umieszczeniu 
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uczestnika w ośrodku wsparcia Typu C Liczba uczestników
1.  Organiczne zaburzenia depresyjno-
charakterologiczne na tle uzależnienia od 
alkoholu

1

2. Zaburzenia zachowań i zaburzenia 
psychiczne spowodowane nadużywaniem
alkoholu. Schizofrenia paranonidalna.

1

3. Organiczne zaburzenia osobowości, 
uspośledzenie umysłowe lekkie, 
uzależnienie od alkoholu

1

4. Padaczka. Nerwica sytuacyjna. 1
5. ZUA. Zespół psychoorganiczny 1
6. Organiczne zaburzenia depresyjne. 1
7.Zespół psychoorganiczny, padaczka. 1
8. Zaburzenia zachowania i zaburzenia 
psychiczne spowodowane nadużywaniem
alkoholu, stan po zabiegu operacyjnym-
tętniak mózgu, zespół psychoorganiczny.

1

9. Zaburzenia lękowe u osoby z lekkim 
upośledzeniem umysłowym.

1

10. Organiczne zaburzenia 
depresyjne.Encefalopatia.ZUA.Depresja 
dystymiczna.

1

11. Zaburzenia lękowe 1

12. Zespół otępienny 1
13. Zaburzenia depresyjne 1
14. Przepuklina oponowo-rdzeniowa 
ok.krzyżowej poleczeniu 
operacyjnym.Wodogłowie zabezpieczone
zastawką.Przetoka moczowodowa. 
Zaburzenia depresyjne. 
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III. Formy i efekty prowadzonej działalności

1. Terapia zajęciowa prowadzona w pracowniach:
Nazwa

pracowni
Krótki opis terapii Cele i zadania

1. krawiecka Terapia w pracowni krawieckiej to 
przede wszystkim trening 
umiejętności praktycznych, takich 
jak:
Prasowanie- indywidualne treningi
z uczestnikami

Przywracanie, nabywanie i
doskonalenie umiejętności

stosowania technik krawieckich tj.
tkactwo, haft, dziewiarstwo, szycie

maszynowe i reczne.
Nabywanie umiejętności
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-ćwiczenia w prasowaniu odzieży 
osobistej w tym: prawidłowa 
obsluga żelazka z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa z 
uwzglednieniem odpowiedniego 
ustawienia temperatury do rodzaju 
tkanin
-podklejanie aplikacji i 
haftowanych obrazów flizeliną
- rozprasowywanie form na 
ubrania, zabawki i inne 

Trening manualny- ćwiczenie 
motoryki małej i umiejętności 
posługiwania się akcesoriami 
krawieckimi
Szycie ręczne  
- ćwiczenia w wykonywaniu ściegu
za igła , ściegu przed igła , fastrygi,
łańcuszka i haftów: 
krzyżykowego , płaskiego, 
richeleu. 
Wycinanie
 – różnych form na ubranka dla 
zabawek,elementów dekoracyjnych
i wykonczeniowych tj. oczka , 
buciki,rękawiczki, uszka, dziobki i 
inne
Oklejanie 
– naklejanie elementów haftu na 
jaja styropianowe , bombki , 
przyklejanie koralików i cekinow 
jako element wykonczeniowy na 
taśmie ozdobnej.
Szydełkowanie – indywidualne 
treningi:
-ćwiczenia w tworzeniu łańcuszka i
budowaniu słupków na łańcuszku 
(ćwiczenia z grupa 
niezaawansowana)
Rozwijanie umiejętności 
kreatywnych:
-podtrzymywanie i doskonalenie 
umiejętności tworzenia rękodzieła 
w tym : tworzenie obrazów 
technika haftu krzyzykowego na 

zawodowych tj. punktualność,
systematyczność, dokładnosć,

pozyskiwanie informacji z
czasopism tematycznych i

internetu.
Rozwijanie zainteresowań i talentu

rękodzieła artystycznego.
Podtrzymywanie i doskonalenie

umiejętności dnia
codziennego;trening prasowania
odzieży, trening gospodarczo-
porządowy, trening naprawy i
przeróbki odzieży osobistej.

Doskonalenie percepcji wzrokowo-
ruchowej, ćwiczenia motoryki
małej poprzez wykonywanie

czynności tj. wycinanie form z
materiału, wykonywanie splotów

makramowych,
szydełkowanie,wykonywanie
zabawek, robótki na drutach.
Poznawanie rodzaji haftów:

recheleu, krzyzykowy, płaski. 
Budowanie, dowartościowywanie i
rozwój autonomii przez udział w

konkursach, wystawach,
prezentowanie wytworów

rękodzielniczych.
 Kształtowanie zachowań

prospołecznych przez; udział w
wydarzeniach lokalnych,
kulturalnych, zabawach

integracyjnych. 
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różne okoliczności.
-tworzenie pisanek i bombek 
recznie haftowanych
-wyszywanie obrazów 
pamiątkowych na okoliczności 
Slubu, Pierwszej Komunii, Chrztu i
innych.
-wyrabianie ozdób choinkowych tj 
anioły i bombki szydełkowe, 
śnieżynki i mikołajki z koralików i 
filcu, szyte patchorkowe 
choineczki, 
tworzenie symboli wielkanocnych 
tj szyte króliczki Tylda w 
ubrankach, kurki, zajaczki, 
wyrabiane z pomponów baranki, 
komponowanie stroików 
swiatecznych. 
Trening umiejętności  
zawodowych
-kształtowanie punktualności, 
poczucia obowiązku, 
systematyczności , dokładności i 
cierpliwości przez utrzymanie 
odpowiedniego tempa pracy, 
rozpoczynania i kończenia pracy, 
monitorowania prawidłowości 
wykonywanego zadania , 
nanoszenia ewentualnych 
poprawek , wyrabianie precyzji.
-kształtowanie współpracy i 
współdziałania w grupie , 
wspierania się wzajemnej pomocy i
życzliwości.
-podtrzymywanie i doskonalenie 
umiejętności obsługi maszyny do 
szycia i szycia maszynowego w 
tym: szycie rzeczy użytecznych 
(fartuszki, firany, pościel), 
przeróbka i naprawa odzieży 
osobistej (zwężanie , skracanie 
wymiana zamka błyskawicznego , 
zszywanie uszkodzonej odzieży), 
szycie zabawek( korzystanie z 
szablonu wykroju, 
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odrysowywanie , krojenie , 
zszywanie i wypełnianie gotowych 
form)
-kształtowanie umiejętności 
korzystania z zasobu internetu i 
samodzielności w pozyskiwaniu 
niezbędnych informacji na temat 
szkoleń, dostępności wzorów na 
prace, zakupu niezbędnych 
materiałów do pracowni.

Trening umiejętności spędzania 
wolnego czasu;  wyjście z 
uczestnikami grupy krawieckiej na 
spacer, do kina,  na lody, na 
zakupy, i tp. 

2.techniczno-
komputerowa

 Pracownia techniczno-
komputerowa prowadzi szerokie 
spektrum zajęć. Każdy uczestnik 
traktowany jest indywidualnie w 
zależności od możliwości i 
predyspozycji manualnych. 
Podopieczni mają możliwość 
rozwijać swoje zainteresowania w 
dziedzinie majsterkowania, prac 
technicznych i obsługi komputera.
Uczestnicy na zajęciach 
technicznych poznają obsługę 
narzędzi i elektronarzędzi. Osoby 
wykazujące zainteresowania oraz 
minimalne zdolności techniczne 
rozwijają swoje predyspozycje 
poprzez wykonywanie drobnych 
prac na rzecz ośrodka ŚDS . 
Rozwijanie zdolności manualnych 
oraz predyspozycji technicznych i 
zdobytą wiedzę wykorzystują w 
życiu codziennym wykonując we 
własnym zakresie drobne naprawy 
sprzętu codziennego użytku min.: 
naprawiają krzesła, stołki, usterki 

Celem zajęć technicznych:
 jest poznanie narzędzi i 
elektronarzędzi do 
wykonywania drobnych prac z 
drewna i innych materiałów oraz
ich bezpiecznego używania i 
utrzymywania w stanie 
sprawności.Wyrabianie 
umiejętności w precyzyjnym 
przycinaniu materiału w celu 
wykonania ramek do obrazów 
oraz prac plastycznych,         
-umiejętność obróbki ramek 
papierem ściernym oraz 
oprawianie prac plastycznych,    
-umiejętność przycinania płyty 
sklejkowej oraz wykonywanie z 
niej prac stolarskich,            -
umiejętność obrabiania desek 
sosnowych do prac malarskich,  
-umiejętność kontroli 
sprawności oraz naprawa 
elektronarzędzi stolarskich, -
umiejętność naprawy drobnego 
sprzętu gospodarstwa 
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cieknących kranów, itp. Osoby 
cechujące się wyższym poziomem 
umiejętności dodatkowo mają 
możliwość rozwijania 
zainteresowań mechaniką, 
majsterkowaniem przy swoich 
pojazdach, ich ulepszaniem, bądź 
naprawą. Ponadto podopieczni 
grupy techniczno-komputerowej 
poznają zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach 
elektrycznych m.in. wiertarka, 
wyrzynarka, szlifierka oraz zasady 
i techniki stosowania narzędzi. 
Biorąc pod uwagę rok 2019 
uczestnicy w ramach zajęć 
technicznych dokonywali: montażu
rolet w pracowni kulinarnej, 
naprawy kranów w 
pomieszczeniach ośrodka  poznając
metodę działania oraz zachowania 
się na wypadek nagłego 
rozszczelnienia wody – 
poznawanie położenia zaworów 
głównych w budynku Ś.D.S.  
Ponadto w ramach współpracy z 
innymi pracowniami  (kulinarna, 
plastyczna, krawiecka, kulturalno-
oświatowa) uczestnicy 
wykonywali: oprawianie prac 
plastycznych, przygotowanie desek
na aniołki,  wycinanie szkła na 
potrzeby pracowni plastycznej, 
wykonywanie ramek do prac na 
szkle, oprawianie prac 
hafciarskich, montaż zawieszek w 
ścianie w pokoju medycznym, 
naprawa mopa dla potrzeb Ś.D.S., 
wymiana klamki w oknie w 
pomieszczeniu zaplecza 

domowego, -umiejętność 
utrzymywania sprawności oraz 
poprawnego działania kosiarki 
spalinowej,                       -
umiejętność naprawy roweru 
oraz jego konserwacja,      -
umiejętność wymiany butli z 
gazem w kuchence gazowej,
-umiejętność naprawy  lub 
wymiany zamka w drzwiach,     
-umiejętność usuwania usterek 
hydraulicznych typu: wymiana 
głowiczki kranu,                -
udrożnianie syfonów,   naprawa 
węża  
prysznicowego,opanowanie 
podstaw obsługi komputera, 
drukarki, skanera,  

Celem  zajęć komputerowych 
jest :
- zdobywanie umiejętności 
podstawowej obsługi 
komputera, oraz pogłębianie 
wiedzy z zakresu korzystania z 
multimediów. 

 -opanowanie wybranych 
programów komputerowych 
wykorzystywanych 
na co dzień w pracach 
biurowych (edycja tekstu), 
otwieranie dokumentów 
publikowanych w formacie pdf.,
itp.,               
  -prace graficzne typu: 
obrabianie zdjęć do strony 
internetowej Ś.D.S,  
wykonywanie oznaczeń - logo 
Ś.D.S do prac plastycznych i 
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kuchennego, naprawa uszczelnień 
wylewek kranowych w 
pomieszczeniu zmywalni do 
naczyń, składanie zakupionych do 
Ś.D.S. Piłkarzyków - nabywanie 
umiejętności odczytywania 
schematu montażu oraz właściwy 
dobór elementów montażowych, 
naprawa zawiasów meblowych w 
pomieszczeniu zaplecza 
kuchennego, naprawa światełek 
ozdobnych, montowanie 
elementów choinki oraz 
oświetlenia choinkowego, 
ozdabianie wejścia Ś.D.S. 
girlandami oraz montaż światełek 
świątecznych, wycinanie  aniołków
ze sklejki, oraz obróbki papierem 
ściernym.
Pracownia komputerowa posiada 
kącik majsterkowicza, dzięki 
któremu istnieje możliwość nie 
tylko dokonywania drobnych 
napraw sprzętu elektronicznego 
czy komputerowego ale również 
można rozwijać własne hobby o ile
uczestnik dysponuje wiedzą i 
umiejętnościami, jak również 
chęcią poszerzania własnych 
umiejętności.
Zajęcia terapeutyczne to nie tylko 
czas spędzony miło w ośrodku 
Ś.D.S. to również wzajemne 
wsparcie i pomoc w trudnych 
sytuacjach życia codziennego 
zgłaszanych przez uczestników. W 
ramach pomocy i wzajemnego 
wsparcia uczestnicy grupy 
techniczno-komputerowej włączyli 
się w akcję wzajemnego 

krawieckich,                  
 -prace poligraficzne do kartek 
świątecznych,     
 -prowadzenie strony 
internetowej ośrodka Ś.D.S,       
-umiejętność korzystanie z 
środowiska Internet oraz sieci 
LAN,                 
   -opanowanie obsługiwania się 
aparatem cyfrowym oraz 
posługiwania się programami do
edycji zdjęć,
umiejętność doboru  muzyki, 
prowadzenie zabaw 
okolicznościowych Ś.D.S.,       -
umiejętność doboru podkładu 
muzycznego do wykonywania 
prezentacji multimedialnej,         
- umiejętność posługiwania się 
lutownicą,                               -
umiejętność czytania schematów
elektronicznych,                    - 
umiejętność rozróżniania , 
dobierania  części oraz 
podzespołów elektronicznych,    
- umiejętność wykonywania 
zakupów przez internet 
niezbędnych podzespołów 
elektronicznych.
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pomagania , np.  przy naprawie 
ogrzewacza wody w postaci 
wymiany grzałki w bojlerze 
będącego własnością uczestnika
p. M. Kukiełki, naprawy usterki 
hydraulicznej w ramach wzajemnej
pomocy dla uczestnika
p. G. Niedźwiedź, pomoc przy 
sprzątaniu i wynoszeniu 
nagromadzonych rzeczy z 
mieszkania uczestniczki I. Lecko, 
dokonania przeprowadzki i 
pomocy wyjścia z bezdomności 
uczestnikowi p. Janowi Stasiakowi,
sprzątania i wywozu śmieci z 
wynajmowanego starego 
zaniedbanego mieszkania przez p. 
Jana Stasiaka, wzajemnego 
wsparcia w wyjściu z kryzysu 
alkoholowego, odwiedziny w 
szpitalu, dostarczanie niezbędnych 
rzeczy na czas pobytu dla p. G. 
Niedźwiedzia.
Grupa techniczno-komputerowa w 
okresie letnim zajmuje się również 
utrzymaniem i pielęgnacją 
trawnika na terenie ośrodka oraz 
konserwacją kosiarki i wyminą 
oleju.
 Podczas zajęć komputerowych 
uczestnicy nabywają umiejętności 
podstawowej obsługi komputera 
oraz pogłębiają wiedzę z zakresu 
korzystania z multimediów 
dostępnych w pracowni 
komputerowej. Każdy uczestnik 
traktowany jest indywidualnie w 
zależności od możliwości 
poznawczych, predyspozycji i 
zainteresowań.  Ponadto w 2019 
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roku pracownia dodatkowo została 
zmodernizowana poprzez 
podłączenie do TV – kablowej, 
dzięki czemu uczestnicy mają 
możliwość oglądania programów 
bez zakłócania spokoju na 
świetlicy. Na zajęciach uczestnicy 
głównie korzystają z zasobów sieci
Internet. Rozwijają swoje 
zainteresowania z dziedziny 
historycznej, czytają publikacje, 
słuchają ulubionej muzyki, 
oglądają filmy, utrzymują kontakty
na portalach społecznościowych, 
dokonują zakupów w sklepach 
internetowych, ćwiczą rozgrywki w
szachy lub warcaby starając się 
pokonać sztuczną inteligencję. 
Ponadto uczestniczą w 
promowaniu działalność ośrodka, 
zamieszczając informacje z imprez,
spotkań integracyjnych oraz 
uroczystości kalendarzowych ŚDS,
na własnych kontach portali 
społecznościowych facebook. 
Również uczestniczą w 
przygotowaniach materiałów 
publikowanych na stronie 
internetowej ośrodka. Pracownia 
komputerowa wspomaga również 
rozwijać własne hobby min.: 
krótkofalarstwo. Posiadana wiedza 
z zakresu radioelektroniki oraz 
zasób sprzętu komputerowego 
pozwala rozwijać pasję 
uczestników do budowania 
urządzeń elektronicznych 
wymienionych powyżej. 
Wykonane odbiorniki radiowe wg 
schematów zamieszczonych w 
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sieci internet do nawiązywania 
łączności, sprawiają wiele frajdy. 
Uczestnik czerpie wiele satysfakcji 
z włożonej własnej pracy w 
konstruowaniu tych urządzeń. 
Wykonane urządzenia były 
wyeksponowane na Targach 
Edukacji i  Pracy w Starostwie 
Powiatowym. Na zajęciach 
wykorzystywane są programy do 
edycji tekstu, program graficzny 
Gimp, Sketchup, gry komputerowe
takie jak: szachy, warcaby, pasjans,
sudoku, symulator jazdy 
samochodem, symulator rolnictwa 
itp., które rozwijają 
spostrzegawczość, pamięć, 
pobudzają wyobraźnię, również 
uczą, wyciszają wewnętrzne 
napięcie emocjonalne, odprężają, 
usprawniają logiczne myślenie i 
psychicznie samopoczucie.
Pozostały czas wolny uczestnicy 
grupy techniczno-komputerowej 
wykorzystują na rozgrywki 
grupowe karciane, piłkarzyki czy 
tenis stołowy. Dzięki czemu 
systematycznie uczestniczą w 
zawodach sportowych 
reprezentując ośrodek Ś.D.S., 
odnosząc zwycięstwa. W roku 
2019 grupa uczestniczyła w 
zawodach wędkarskich w Kraśniku
zdobywając liczne nagrody oraz 
turnieju szachowym o Puchar 
Burmistrza Miasta Hrubieszowa,
gdzie w kategorii rozgrywek 
szachowych zdobyto I miejsce.

3.Kulturalno-
oświatowa

Uczestnictwo w oświacie i kulturze
umożliwiające uczestnikom 

- podnoszenie poziomu 
samodzielności w życiu 
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zaspokojenie różnorodnych 
potrzeb: potrzeby poznawcze, 
estetyczne, rekreacyjne, 
edukacyjne i religijne. Osoby 
niemogąca zaspokoić tych potrzeb,
 nie mogą prawidłowo 
funkcjonować, rozwijać się , 
tworzyć, żyć. Ważnym rzeczą jest 
zatem wykorzystanie jak 
największego spektrum działania 
by osobom wykazującym takie 
potrzeby umożliwić jak najlepsze 
funkcjonowanie. Do tego celu 
wykorzystuje się elementy terapii  
takie jak:
 -biblioterapia- wykorzystywanie 
literatury jako środka 
terapeutycznego, 
słuchanie,czytanie, wspólne 
rozwiązywanie problemu, 
uczestnicy mają możliwość 
własnych wypowiedzi,
-dramatoterapia- uczestnicy 
nabywają umiejętności wczuwania 
się w różne role, osób z wyżym 
społecznych, oraz patologii 
społecznej,
-c  horeoterapia  - jedna z najbardziej
lubianych i wykorzystywanych 
form oddziaływań, uczestnicy lubią
tańczyć, bawić się, uczstniczyć w 
róznych przedsięwzięciach 
organizowanych w ośrodku jak i 
poza nim.
-muzykoterapia- muzyka jest u nas 
traktowana jako środek 
terapeutyczny, 
relaksacyjny,działajacy na 
wyciszenie emocji uczestnika.
-silwoterapia- oddziaływania 

codziennym, zwiększenie wiary 
we własne możliwości i 
umiejętności,
 - zwiększenie dbałości o 
higienę osobistą i estetykę 
wyglądu zewnętrznego,         
 - zwiększenie dbałości 
o estetykę i wygląd otoczenia, 
środowiska lokalnego,          
- podniesienie poziomu kultury 
osobistej i umiejętności radzenia
sobie w kontaktach ze 
społecznością lokalną,                
 - wzrost umiejętności czytania  
i aktywnego słuchania oraz 
umiejętności czynnego udziału 
w dyskusji na dany temat, 
podnoszenie funkcji 
percepcyjnych,           
- zwiększenie samodyscypliny, 
odpowiedzialności za 
powierzone zadania i mienie, 
dokładności i wytrwałości w 
realizowanych zadaniach, 
- nabywanie umiejętności 
wyzwalania własnej ekspresji 
twórczej poprzez wykonywanie 
prac i odgrywanie ról,
- tworzenie scenariuszy na 
potrzeby występów 
okolicznościowych,          
- wzrost aktywności fizycznej    
i zakresu wykonywanych 
działań,                
obniżanie napięć 
psychoruchowych, i nauczanie 
odreagowywania tych napięć, 
- nabywanie umiejętności 
zachowań asertywnych i 
pozyskiwanie umiejętności 
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poprzez kontakt z naturą (spacery, 
wycieczki, relaksacja na łonie 
natury),
-ludoterapia- ma na względzie 
wykorzystanie i zastosowanie 
różnego rodzaju gier i zabaw w 
których uczestniczą podopieczni 
(zawody warcabowe, szachowe, 
karaoke, spotkania integracyjne),
-terapia pedagogiczna-działania 
mające na celu między innymi 
przywracanie umiejętności 
nabytych w trakcie wcześniejszej 
edukacji oraz ich poszerzenie 
( nauka nominałów banknotów, 
monet, poczucia czasu itp.).
 Zatem celem zajęć kulturalno-
oświatowych jest:
-zwiększenie dbałości o kulturę 
języka( uczestnicy uczą się czytać, 
tekstów ról na pamięć, -
przygotowują  część artystyczną z 
okazji jasełek, walentynek, dnia 
kobiet, dnia matki itp., -
kultywowanie tradycji i zwcie i o 
krajach, ich tradycjach i kulturach 
(oglądanie filmów okumentalnych, 
slaydów),
-rozwijanie prawidłowego 
operowania głosem, właściwej 
intonacji, wyrazistości wypowiedzi
(ćwiczenie dykcji),              - -
ćwiczenie funkcji poznawczych - 
opanowanie tremy, oswajanie z 
publicznością a zapamiętywanie 
krótkich tekstów, rozwijanie 
kreatywności, rozbudzanie 
wyobraźni,
-realizowanie zadań i pomysłów 
twórczych zgodnych z potrzebami 

wypracowania zachowań 
kompromisowych,
- zdobywanie i pogłębianie 
wiedzy ogólnej,
- pogłębianie wiedzy szkolno-
edukacyjnej poprzez ćwiczenia 
grafomotoryczne, kaligrafię        
i redagowanie tekstu,
- podtrzymywanie i 
doskonalenie edukacji 
matematycznej w zakresie 
edukacji przestrzennej, liczenia, 
znajomości kalendarz, liczenia 
pieniędzy,
- podnoszenie świadomości na 
temat zagrożeń życia i 
zachowań prozdrowotnych 
takich jak prawidłowe 
odżywianie się,       -nabywanie 
umiejętności wykorzystywania 
wiedzy w życiu codziennym, 
stosowania poznanych zasad      
i reguł.
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zgłaszanymi przez uczestników, - 
rozwijanie umiejętności pracy w 
grupie, tworzenie emocjonalnego 
klimatu,
- kształtowanie umiejętności 
spędzania wolnego czasu w oparciu
o udział w spotkaniach 
towarzyskich, kulturalnych,   
- kształtowanie wzorców 
odpowiednich zachowań (sawoir 
wiv),
- wdrażanie pozytywnego 
myślenia,
 - podtrzymywanie umiejętności 
nabytych podczas wcześniejszej 
edukacji w zakresie edukacji 
matematycznej i polonistycznej,
- kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia i życia, 
ochrona zdrowia,
- kształtowanie świadomości 
potrzeby prowadzenia aktywnego 
trybu życia.

4. Plastyczna  Zajęcia  w pracowni plastycznej 
pozwalają na satysfakcję z 
posiadanych umiejętności, jak 
również nabywanie nowych, celem
pełniejszej samorealizacji siebie, 
pomimo istniejących trudności i 
ograniczeń.
Podczas zajęć uczestnicy rozwijają 
sprawność manualną, wyobraźnię i 
kreatywność. Uczą się spędzania 
czasu wolnego w sposób twórczy. 
W efekcie powstają m. in. rysunki, 
obrazy na szkle, kartki 
okolicznościowe, kompozycje 
przestrzenne itp.
Praca grupowa opiera się na 
łączeniu różnych umiejętności 
poszczególnych uczestników 
podczas realizowania jednego 
tematu zajęć np. kartki 
okolicznościowe, stroiki 

Celem zajęć plastycznych jest 
rozwijanie umiejętności 
kreatywnych i manualnych z 
uwzględnieniem rzeczywistych 
potrzeb i możliwości uczestnika.
Rozbudzanie i kształtowanie 
estetycznego postrzegania 
świata.
- usprawnianie funkcji 
percepcyjnych i manualnych,
- wyrabianie koordynacji 
wzrokowo- ruchowej,

- wzrost aktywności 
psychoruchowej,

- wzrost samooceny i 
dowartościowania,
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świąteczne, kwiaty z bibuły i 
krepiny, witraże na szkle, 
skrzyneczki i butelki zdobione 
techniką decoupage.

W pracowni plastycznej uczestnicy
rozwijają umiejętności plastyczne i 
poczucie własnej wartości.  
Pracownia plastyczna poprzez 
różne formy terapii realizuje cele 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej. Uczestnicy zapoznają 
się z podstawowymi technikami 
plastycznymi, rozwijają i 
doskonalą sprawność manualną, 
stają się bardziej kreatywni, 
pomysłowi i twórczy. Dzięki temu 
rozwijana jest inwencja twórcza, 
wyobraźnia, kształtowane są 
potrzeby estetyczne, cierpliwość, a 
także dokładność w wykonywaniu 
prac oraz zainteresowania i rozwój 
wyobraźni artystycznej. Podczas 
zajęć w pracowni ćwiczona jest 
koordynacja wzrokowo- ruchowa, 
spostrzegawczość w wykonywaniu 
zadania, dzięki czemu prace są 
starannie i estetycznie wykonane. 
W pracowni odkrywane są 
indywidualne talenty twórcze 
uczestników, którzy chętnie 
poznają nowe techniki plastyczne i 
wykorzystują je w procesie 
tworzenia nowych prac. 
W pracowni wykonujemy prace 
takie jak:
- prace rysunkowe,
- malowanie obrazów różnymi 
technikami malarskimi,
- prace rękodzielnicze z papieru i z 
bibuły,
- wykonywanie ozdób i dekoracji, 
- wykonywanie kartek 
okolicznościowych,
- robienie stroików świątecznych,

- rozbudzanie poczucia estetyki i
motywacji do szukania 
inspiracji twórczych w 
otaczającym środowisku, 
poprawa relacji z rodziną  i 
najbliższym otoczeniem,
wyrabianie nawyku dbałości o 
porządek w miejscu pracy,

- rozwijanie wyobraźni i 
kreatywności,

- rozwijanie twórczego 
myślenia, zainteresowania 
sztuką i jej technikami,

- wspomaganie logicznego 
myślenia i pamięci,

- kształtowanie umiejętności 
posługiwania się różnymi 
technikami plastycznymi,

- motywowanie uczestników do 
brania udziału w konkursach 
plastycznych,

- kształtowanie umiejętności 
spędzania czasu wolnego w 
sposób twórczy,

- kształtowanie umiejętności 
odbioru, przeżywanie i 
ocenianie sztuki,

- rozwijanie aktywności 
twórczej poprzez wykonywanie 
prac plastycznych, tworzenie 
wystaw, oglądanie albumów o 
sztuce,

- wykonywanie prac zgodnie ze 
zgłaszanymi przez uczestników 
prośbami lub twórczość 
indywidualna,
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W ramach pracowni uczestnicy 
nabywają i doskonalą umiejętności 
poprzez: 
Papieroplastyka – pozwala 
uczestnikom zrozumieć wiele 
zagadnień plastycznych. To 
przestrzenna technika, której 
tworzywem jest papier lub cienki 
karton użyty do kształtowania 
bryły. Z papieru możemy utworzyć
bardzo skomplikowane kształty. 
Origami – uczestnicy składają 
papier według określonego wzoru. 
Wydzieranka      -    wykonywanie prac
przy użyciu małych skrawków 
papieru.
Kartki okolicznościowe – 
uczestnicy odrysowują i wycinają 
elementy do kartek, komponują na 
płaszczyźnie kartki.
Malarstwo - poznawanie różnych 
technik, stosowanie ich na 
papierze, płótnie, szkle, glinie, 
tekturze, kawałku drewna.. 
Posługiwanie się  różnymi 
rodzajami materiału stwarza 
możliwości kreatywnego rozwoju 
uczestników. 
Scrapbooking – uczestnicy ręcznie 
tworzą i dekorują np. albumy ze 
zdjęciami, pudełka za pomocą 
gotowych elementów i skrawków 
materiałów o róznych fakturach i 
kształtach.
Nauka zdobienia metodą 
decoupage – uczestnicy dobierają i 
ozdabiają serwetkami różne formy 
użytkowe (butelki, kasetki, deski, 
talerze, ikony).
Ikebana - tworzenie stroików 
okazjonalnych, świątecznych wg 
własnej inwencji.
Quilling – uczestnicy na specjalnej 
igle do quillingu zwijają z wąskich 
pasków kolorowego papieru kształt
sprężyny spiralnej, odpowiednio 

- organizowanie wyjść na 
kiermasze, wystawy.

podnoszenie  wiary we własne 
siły, wzrost poczucia własnej 
wartości,                         - 
promocja uczestników w 
środowisku lokalnym,

-nauka umiejętności planowania
i przewidywania,

  - obniżanie napięć i 
negatywnych emocji.
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formują dany kształt, komponują i 
przyklejają na płaszczyznę kartki 
gotowe elementy.
Batik -  Stosuje się tą technikę 
przede wszystkim na tkaninach, 
lecz również na papierze i drewnie.
Roztopiony wosk nakładamy na 
płaszczyznę materiału (płótna) 
według określonego 
wzoru,następnie zaczynamy 
koloryzację tkaniny zaczynając 
zawsze od tonu najjaśniejszego. 
Bombki 3D – uczestnicy tworzą 
formy przestrzenne, krajobrazowe 
wewnątrz kul akrylowych.
Zajęcia plastyczne korzystnie 
wpływają na ogólny rozwój 
uczestmików. Arteterapia nie 
wymaga zdolności plastycznych. 
Wartość prac nie leży w ich 
walorach artystycznych, ale w 
zawartym w nich przekazie 
emocjonalnym. 
W 2019 roku uczestniczyliśmy w 
konkursie plastytcznym 
organizowanym przez 
Stwowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Chorym „Misericordia” w 
Lublinie pt. „Przyjaźń – 450 
rocznica zawarcia Unii Polsko-
Litewskiej zwanej Unią Lubelską”.
- I miejsce zdobył Andrzej Jachosz 
za pracę pt. „Dwa narody jeden 
Król”, II miejsce zdobyła Agata 
Karwat za pracę pt.”Unia Lubelska 
według obrazu Jana Matejki”. 
Bralismy również udział w 
konkursie plastycznym 
organizowanym przez PFRON w 
Lublinie „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych „ pt.”Podróże 
moich marzeń” , I - miejsce 
zdobyła Agata Karwat za pracę w 
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kategorii rysunek i grafika pt. 
„Agata w dżungli”.

Przez cały rok pracownia 
plastyczna wykonuje dekoracje 
okolicznościowe: Bal 
Karnawałowy, Walentynki, Święta 
Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień 
Matki, Dzień Chłopaka, Andrzejki,
Święta Bożego Narodzenia.

Wykonujemy laurki 
okoliocznościowe na Dzień Kobiet,
Dzień Matki oraz kartki świąteczne
na Wielkanoc i Boże Narodzenie. 
Wykonujemy gazetki 
okolicznościowe, które są 
wystrojem korytarza naszego 
domu. 

Na Święta Wielkanocne 
wykonywaliośmy kartki 
świąteczne, stroiki świąteczne, 
koguty ze sznurka i ekologiczne 
zające wielkanocne, przestrzenne 
jaja akrylowe 3D.

Na święta Bożego Narodzenia 
wykonywaliśmy kartki świąteczne, 
przestrzenne bombki akrylowe 3D 
ze stroikiami oraz  aniołki na 
sklejce.

Nasza pracownia cyklicznie bierze 
udział w Targach Edukacji i Pracy, 
które śa organizowane w 
Starostwie Powiatowym w 
Hrubieszowie. Targi są okazją do 
promocji działalności ŚDS, 
uczestnicy prezentują swoje prace 
artystyczne.Wystawę swoich prac 
prezentowaliśmy również w 
Werbkowicach na obchodach Dnia 
Godności Osób z 
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Niepełnosprawnością Intelektualną.

W październiku Biblioteka 
Pedagogiczna w Hrubieszowie 
zaprezentowała wystawę naszych 
prac plastycznych o tematyce 
wojennej pt. „Wrzesień 1939”.

W pracowni plastycznej 
prowadzone są również treningi 
takie jak:
Trening dbania o wygląd 
zewnętrzny i higienę osobistą – 
Nauka samodzielnego dbania o 
higienę osobistą i wygląd 
zewnętrzny, znajomość środków 
czystości, toaleta całego ciała, 
dobór odzieży stosownie do pór 
roku i okolicznośći, pranie odzieży.
Trening umiejętności 
praktycznych – trening obejmuje 
naukę i zdobycie umiejętności 
przydatnych do samodzielnego 
funkcjonowania w domu 
rodzinnym. Są to głównie 
czynności porządkowe związane z 
prowadzeniem domu oraz dbanie o 
siebie.
Trening budżetowy – obejmuje 
naukę, ćwiczenie i postrzymywanie
i utrwalanie umiejętności 
dotyczących gospodarowania 
pieniędzmi , planowania 
wydatków, sporządzania listy 
zakupów.
Trening umiejętności spędzania 
czasu wolnego – trening obejmuje 
m.in. rozwijanie zainteresowań, 
czytanie czasopism, lektur, ksiązek,
umiejętne korzystanie z audycji 
telewizyjnych i radiowych, 
rozwijanie umiejętności 
korzystania z takich form 
spędzania czasu wolnego jak: 
turystyka, działaność rekreacyjna, 
udział w imprezach kulturalnych, 
sportowych i towarzyskich,  itp. 
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wychodznia na zewnątrz (do kina, 
teatru muzemum itp.)
Trening umiejętności 
interpersonalnych i 
rozwiązywania problemów  - 
treningi obejmują nawiązanie i 
utrzymywanie kontaktów 
społecznych, aktywność i 
odpowiedzialność, motywoiwanie 
do funkcjonowania o własne 
możliwośći, kształcenie 
umiejętności współpracy i 
komunikowania się w grupie na 
zasadach otwartości, partnerstwa i 
wzajemności.

Kulinarna W ramach zajęć pracowni 
kulinarnej zrealizowane zostały 
następujące zadania i treningi:
-przygotowanie  prostych posiłków
(śniadania) i bardziej 
skomplikowanych dań obiadowych
(zupy, sosy, potrawy mączne i 
mięsne)
-codzienne parzenie kawy i 
herbaty,
-planowanie codziennych 
jadłospisów i realizacja zakupów,
-mycie naczyń i porządkowanie 
stanowiska pracy,
-znajomość zasad savoir-vive 
podczas spożywania posiłków,
-nabywanie umiejętności 
związanych z przygotowaniem 
przetworów na zimę,
-pieczenie ciast i tortów na 
spotkania okolicznościowe,
-poznawanie przepisów 
kulinarnych,
-wdrażanie zasad zdrowego 
odżywiania się oraz dobór diety do 
jednostki chorobowej uczestnika,
-nabywanie umiejętności 

Przestrzeganie zasad BHP i p. 
poż. przy korzystaniu ze sprzętu 
AGD.
Przygotowanie jadalni do 
obiadu, sprzątanie po obiedzie, 
wstępne przygotowanie do 
zmywarko - wyparzarki naczyń i
zastawy stołowej.
-Edukacja zdrowotna
-Stosowanie zasady zakładania 
odzieży ochronnej, fartuchów 
nakrycia głowy.
-Nabywanie umiejętności 
korzystania z przepisów 
kulinarnych oraz poznawanie 
zasad racjonalnego odżywiania 
się.
-Eliminowanie złych nawyków 
żywieniowych oraz ich 
zdrowotnych konsekwencji.
-Wdrażanie i utrwalanie zasad i 
bezpieczeństwa pracy podczas 
sporządzania dań obiadowych.
-Uświadamianie potrzeby 
przestrzegania odpowiedniej 
diety.
 odżywiania i piramidy 
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związanych z przygotowaniem się 
do Świąt Wielkanocnych 
(pieczenie babek, przygotowanie 
poczęstunku ,,jajeczka”), oraz 
Świąt Bożego Narodzenie 
(pieczenie pierniczków,  
przygotowanie potraw 
wigilijnych),
-organizowanie spotkań letnich na 
świeżym powietrzu -grill ( z okazji 
Dnia Matki, Majówki,  wyjazdów 
rekreacyjnych nad wodę, 
zakończenie sezonu letniego),
organizacja Święta pizzy, -
wykonywanie pizzy, wspólna 
degustacja.Oprócz codziennego 
przygotowywania posiłków 
również mają miejsce pogadanki na
temat: 
- Profilaktyka zdrowego trybu 
życia.
- zasad kulturalnego zachowania 
się przy stole i dobrych manier,
- sposobów wzmacniania 
odporności organizmu 
odpowiednią dietą,
zalet wykorzystania nowalijek w 
diecie, zapoznanie z produktami  
bogatymi w niezbędne witaminy, 

 -poznanie zasad prawidłowego 
odżywiania się.
W ramach zajęć pracowni 
kulinarnej są realizowane 
nastepujace treningi:
Trening funkcjonowania w życiu 
codziennym 
-poprawa społecznego zachowania 
i  funkcjonowania w grupie,
-zmiana zachowań uczestników na 
bardziej akceptowane społecznie,

zdrowego żywienia, zapoznanie 
z  higieną i estetyką 
przygotowywania posiłków,

eliminowanie z diety produktów
niezdrowych, tuczących i 
małowartościowych, 

- wzamacnianie organizmu w 
okresie jesiennym i zimowym.
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Trening umiejętności samoobsługi
-nabycie umiejętności 
samodzielnego przygotowywania  
posiłków,
-robienia zakupów,
-zaangażowania w wykonywane 
czynności,
-umiejętne dokonywanie wyborów 
produktów niezbędnych do danych 
zajęć,
Trening BHP pracowni
kulinarnej
- przestrzeganie przepisów ujętych 
w instrukcjach stanowiskowych i 
uzywania sprzętu,
Trening umiejętności 
praktycznych
- obsługa sprzętu AGD,
- korzystanie z miejsc użyteczności
publicznej,
- prace porzadkowe,
- pielegnowanie roślin,
Trening umiejętności 
interpersonalnych 
- przestrzeganie norm i zasad 
ustalonych w grupie,
- zachowanie adekwatne do 
zaistniałej sytuacji,
- odczytywanie komunikatów 
wysyłanych  przez terapeutów,
- otwartość na kontakt ze 
środowiskiem lokalnym,
- umiejętność autoprezentacji
Trening budżetowy
- kształtowanie umiejętności 
gospodarowania w sposób 
oszczędny posiadanymi środkami 
finansowymi,
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2.  Treningi  samoobsługi  i  umiejętności  społecznych  (opis  sposobu
przeprowadzania  treningów  indywidualnych  i/lub  zespołowych)  –  Treningi
odbywają  się  najczęściej  w formie  grupowej.  Na wstępie  treningu instruktor  zajęć
dokładnie  wyjaśnia  celowość  podejmowanych  działań.  Początkowo  udziela
uczestnikom  instruktażu  słownego  dotyczącego  tego  jak  wykonywać  określone
czynności.  W  dalszej  części  dzięki  demonstrowaniu  czynności  uczestnicy  mają
możliwość  naśladowania  czyli  praktycznego  wykorzystania  i  utrwalenia  zdobytej
wiedzy. Uwzględnione zostają również potrzeby uczestników wymagające podejścia
indywidualnego. Wówczas instruktor dostosowuje tematykę oraz dynamikę pracy do
indywidualnych potrzeb uczestnika, jego możliwości i predyspozycji.

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny, mający na celu:

- kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez nabywanie właściwych nawyków 
higienicznych, 
- kształtowanie estetyki wyglądu zewnętrznego,
- nabywanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego  mycia ciała, włosów, zębów, 
twarzy, rąk itp. 
- nabywanie umiejętności doboru garderoby adekwatnego do pogody i okoliczności,
-poznawanie zasady bezpiecznego używania kosmetyków pielęgnacyjnych i środków 
czystości zgodnie z ich przeznaczeniem.
-kształtowanie nawyku dbania o codzienną higieną osobistą oraz estetycznego i 
higienicznego korzystania z toalety, 
- wypracowanie nawyku samodzielnego dbania o higienę.
2. Trening umiejętności kulinarnych ukierunkowany  na rozwijanie umiejętności 
niezbędnych w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych poprzez 
nabywanie/doskonalenie i usprawnienie umiejętności takich jak
- przygotowywanie posiłków samodzielnie lub z pomocą opiekuna
- nakrywanie stołu, mycie i płukanie warzyw (plasterki, piórka, kostka), mięs, wędlin, 
pieczywa,
- odpowiednie dobieranie przypraw, doprawianie do smaku,
- przygotowanie produktów potrzebnych do pieczenia ciasta zgodnie z przepisem, 
nauka wykonywania poszczególnych czynności pieczenie,
- nauka przygotowania poczęstunku na zabawy i uroczystości ŚDS,
- przygotowanie talerzy odpowiednich do danej potrawy i zgodnych z liczbą osób 
spożywających posiłek,
- nakładanie lub nalewanie potraw na talerze przy użyciu  odpowiednich przedmiotów 
kuchennych,
- rozkładanie sztućców,  kubeczków z napojem dostosowanych do liczby osób,
- kulturalne spożywanie posiłków,
- radzenie sobie z obsługą sprzętu AGD, 
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- znajomość zasad przygotowania, spożywania posiłków z uwzględnieniem 
konieczności zachowania czystości, 
- umiejętność gospodarowania czasem,
- prowadzenie pogadanek związanych z zachowaniami prozdrowotnymi, profilaktyką 
zdrowotną, sposobem zdrowego odżywiania się, 
- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem,
- rozbudzanie zainteresowania tematyką zdrowego żywienia, np. wyeliminowanie z 
diety składników niezdrowych, tuczących,
- rozbudzanie zainteresowania profilaktyką zdrowia, np. tworzenie i wzmacnianie 
prawidłowych postaw zdrowotnych, zwrócenie uwagi na konieczność 
przeprowadzenia badań, bagatelizowania objawów chorób.    
3. Trening umiejętności praktycznych 
Ukierunkowany na nabywanie i podtrzymywanie umiejętności samodzielnego:
-dokonywanie zakupów, porównywanie cen, 
- korzystanie z urzędów użyteczności publicznej,
-kształtowanie  orientacji   przestrzennej  oraz  umiejętności  poruszania  się  po
najbliższym otoczeniu,
- nabywanie umiejętności dbałość o odzież i jej naprawa, przyszywanie guzików
- nauka wiązania obuwia,
- kształtowanie umiejętność posługiwania się zegarem,
- nauka prania ręcznego oraz prania przy pomocy pralki automatycznej,
- nauka rozwieszanie wypranej bielizny,
- nauka prasowania i składania uprasowanych rzeczy,
- rozróżnianie in odpowiednie dobieranie detergentów,
- pielęgnowanie roślin, 
- składanie podpisu na liście obecności,
- nabywanie umiejętności wykonywania prac porządkowych,
-nauka sprzątania, posługiwania się szczotką, szufelką, odkurzaczem,
- motywowanie do dbania o czystość we własnym domu,
- nabywanie umiejętności obsługi sprzętu AGD tj: pralka, żelazko, odkurzacza,
- poznawanie rodzajów detergentów  zasad bezpieczeństwa przy ich stosowaniu,
poznawanie detergentów niezbędnych w kuchni :  płyn do mycia naczyń, kostki do
zmywarki, płyn nabłyszczający do zmywarki, mleczko do czyszczenia itp.
- poznawanie rodzajów środków piorących, proszki, koncentraty, oraz płyny.
- motywowanie do dbania o czystość we własnym domu.

4. Trening budżetowy ukierunkowany na:
- poznanie wartości pieniądza, 
- rozpoznawanie nominałów, 
- planowanie i robienie zakupów,
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- orientacja w cenach i dokonywanie obliczeń,
- nauka gospodarowania własnym budżetem.

b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów    
- ukierunkowany na  kształtowanie właściwych relacji z innymi osobami oraz relacji
społecznych poprzez: 
- nabywanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 
prawidłowych kontaktów interpersonalnych,
- przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach, 
- zmniejszanie poczucia izolacji społecznej, 
- nabywanie i rozwijanie umiejętności odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania 
komplementów, reagowania na krytykę i opierania się presji grupy - asertywność 
- poznawanie i rozwijanie zasad pozytywnej komunikacji, 

Trening umiejętności komunikacyjnych
  Ukierunkowany  na  poprawę  umiejętności  komunikacyjnych  niezbędnych  do
skutecznego porozumiewania  się i społecznego funkcjonowania w życiu codziennym
u osób z trudnościami w komunikacji werbalnej ( niemówiących lub z ograniczeniami
w  mówieniu).  Poprzez  werbalne  i  niewerbalne  środki  przekazu  i  możliwości
porozumiewania się, uwzględnia wspomagajace i alternatywne sposoby komunikacji
(  AAC).  Ma  na  uwadze  wypracowanie  umiejętności  komunikacyjnych  poprzez
techniki zastępcze w mowie werbalnej, dostosowane do możliwości i predyspozycji
uczestnika.  Jest  ukierunkowany  na  pracę  indywidualną  i  grupową:  pogadanki,
ćwiczenia,  nauka wymowy, porozumiewanie się poprzez system symboli  ( rysunki,
litery, znaki, sylaby, gesty, mimika). 
Celem treningu jest:

-wzbudzanie motywacji komunikacyjnej i przenoszenie umiejętności komunikowania
się do życia codziennego,
- przełamywanie barier w komunikacji, przełamywanie bierności
-  umożliwienie  osobom   z  zaburzeniami  mowy   porozumiewać  się  z
otoczeniem,wyrażać własne prośby,potrzeby i uczucia 
- przeciwdziałanie wykluczeniu, izolacji i frustracji osób z poważnymi trudnościami w
komunikacji werbalnej.

Trening rozwiązywania problemów, w tym:
-  kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach
otwartości, partnerstwa i wzajemności 
- nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
-kształtowanie  umiejętności  rezygnacji  z  części  interesów  na  rzecz  kompromisu,
wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji
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c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego  polega głownie na umożliwieniu
uczestnikom  rozrywki  i  rekreacji,  a  także  na  poszukiwaniu  i  rozwijaniu  ich
zainteresowań tj.:
- gry towarzyskie, 
- konkursy karaoke, 
- klub filmowy, 
- warsztaty muzyczno-teatralne, organizacja imprez okolicznościowych,
- wycieczki rowerowe,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, technicznych, zajęcia 
komputerowe.

Terapeuci  zwracają  uwagę  uczestnikom  na  prawidłowe  zachowanie  się  w
miejscach publicznych: kinie, teatrze, kawiarni. Umiejętność zagospodarowania czasu
wolnego to także zachęcanie do zainteresowania literaturą w tym: czytanie zbiorowe,
recytowanie,  pisanie  wierszy,  słuchanie  testów  i  wskazywanie  problemu
(biblioterapia) itp.
3. Pozostałe usługi świadczone przez jednostkę (krótki opis sposobu realizacji):
a. Poradnictwo psychologiczne -  

 Udział w łagodzeniu konfliktów wśród uczestników ŚDS, rodzinie i miejscu 
zamieszkania.

 Rozwiązywanie problemów w atmosferze empatii, wzajemnego zrozumienia, 
logicznego myślenia z uwzględnieniem realnych możliwości. Rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sposób społecznie 
akceptowany.  Życzliwość i pomoc w sytuacjach kryzysowych.

 Stymulowanie funkcji poznawczych – prowadzenie ćwiczeń ukierunkowanych 
na pamięć, koncentrację uwagi i spostrzeganie. Rozbudzanie zainteresowań

 Odnajdywanie zasobów i możliwości budowania poczucia własnej wartości i 
użyteczności, wdzięczności za uzyskane dobra. Budowanie adekwatnej 
samooceny.

Psychoedukacja zdrowotna-

 Nabywanie informacji dotyczących określonych jednostek chorobowych oraz 
sposobów radzenia sobie z ich objawami,

 Motywowanie do realizacji zaleceń lekarskich i prawidłowej farmakoterapii,

 Profilaktyka antyalkoholowa, przeciwdziałanie uzależnieniom, udział w 
projektach realizowanych przez HSOZP , motywowanie do udziału w 
spotkaniach w Klubie Abstynenta "Lumen", systematyczne uczestnictwo w 
mitingach, w grupie wsparcia.

 Oddziaływania psychoterapeutyczne ukierunkowane przede wszystkim na 
redukcję objawów chorobowych, reakcji lękowych, depresyjnych, 
agresywnych. 
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 Nabywanie umiejętności interpersonalnych: nawiązywania pozytywnych 
kontaktów, prowadzenia rozmowy oraz współdziałania w grupie.

 Pobudzanie do udziału w pracach społecznie-użytecznych zgodnie z osobistymi
zainteresowaniami, oferowanymi formami zajęć w Ś.D.S, Domu Kultury oraz
przez organizacje pozarządowe.

Efekty:

 Obserwuje się większą samodzielność w rozwiązywań sporów w sposób 
społecznie akceptowany, następuje poprawa relacji rodzinnych oraz 
społecznych.

 Uczestnicy chętniej proszą o pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji, z 
którymi sobie nie radzą, uczestnicy wykazują wzrost poczucia bezpieczeństwa 
oraz akceptacji.

 Zapobieganie regresji oraz wzmacnianie pamięci, koncentracji uwagi i 
spostrzegawczości.

 Nastąpiła poprawa jakości życia oraz wzrost wiary w swoje możliwości.

 Nastąpił znaczny wzrost świadomości na temat choroby alkoholowej, jej 
skutków, szkodliwości nadużywania alkoholu. Uświadomienie ich wpływu na 
wyeliminowanie konfliktów i poprawę sytuacji rodzinnej, materialnej, 
zawodowej.

 U większej liczby osób nastąpił wzrost świadomości i rozpoznawania objawów 
choroby, znaczenia leczenia farmakologicznego, konieczności podejmowania 
leczenia szpitalnego w określonych sytuacjach.

 Następuje poprawa relacji, większa otwartość w wyrażaniu własnych sądów, 
opinii i postaw.

 Zwiększenie świadomości zachowań akceptowanych, nieakceptowanych oraz 
norm społecznych.

 Obserwuje się większe zaangażowanie w wykonywaniu działań,  zwiększenie 
poczucia użyteczności oraz zmniejszenie poczucia izolacji społecznej.

b.  Pomoc pedagogiczna :

 nabywanie umiejętności kształtujących poprawną pisownię, liczenie, czytanie  
a w związku z tym używanie poprawnej wyrazistej wymowy,

 wdrażanie  do  słuchania  ze  zrozumieniem  oraz  nabywanie  umiejętności
odpowiedzi  
na pytania,

 nauka  poprawnego  podpisywania  się  wykonywanie  ćwiczeń  poprawiających
percepcję wzrokową i słuchową,

 nauka prawidłowego odczytywania i posługiwania się zegarkiem.
Efekty:

26



W efekcie uczestnicy potrafią prawidłowo orientować się w czasie, poprawnie używać
własnego  podpisu.  W  wolnym  czasie  potrafią  efektywnie  wykorzystać  swój  czas
czytając,  rozwiązując  proste  zadania  obrazkowe,  krzyżówki.  Dzięki  doskonaleniu
umiejętności czytania ze zrozumieniem uczestnicy mają możliwość przedyskutowania
usłyszanych treści. Poprzez osiąganie małych sukcesów wzrasta motywacja do pracy.

c. Praca socjalna-
Działania skierowane na poprawę jakości funkcjonowania uczestników :  

 Motywowanie do aktywnego poszukiwania prac sezonowych i okresowych

 Udzielanie pomocy w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
kompletowanie  dokumentów,  podań  formularzy,  pism  urzędowych  –
kierowanych  do kompetentnych organów.

 Kształtowanie  umiejętności  aktywnego  poszukiwania  pracy  –  współpraca
z  Powiatowym  Urzędem  Pracy.  Informowanie  uczestników  o  dostępnych
ofertach pracy, dorywczych pracach sezonowych.

 Wizyty w miejscu zamieszkania uczestników, rozpoznanie potrzeb i kierunków
wsparcia. Współpraca z rodziną i opiekunem prawnym, pracownikami MOPS,
PCPR, GOPS,PZP, Straż Miejska, KPP, Pzd/sOoN,ZUS, SAAK, organizacjami
pozarządowymi – koordynacja działań.

 Troska  o  higienę  osobistą  uczestnika.  Udzielanie  pomocy  w  nieodpłatnym
pozyskaniu obuwia, odzieży używanej, opału, art. żywnościowych itp.

 Wizyty  z  udziałem  zaprzyjaźnionych  uczestników  w  miejscu  zamieszkania
podczas choroby w domu lub szpitalu.

 Poradnictwo ukierunkowane na korzystanie z pomocy stałej lub doraźnej przez
instytucje, organizacje społeczne, związki wyznaniowe itp.

 Organizowanie  turnusów  rehabilitacyjnych,  kompletowanie  stosownych
dokumentów, transportu osobowego, dobór opiekunów itp.

 Wykazywanie  troski  o  poprawę  stanu  zdrowia  i  jakości  życia  osób  z
zaburzeniami psychicznymi w rodzinie i środowisku.

 Organizowanie  akcji  pomocowej  przy  sprzątaniu  i  wynoszeniu
nagromadzonych rzeczy u podopiecznych.

Efekty:

 Podejmowanie  pracy  przez  uczestników  na  czas  określony,  prac
sezonowych,staż, praca za granicą.

 Poczucie wsparcia i skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

 Niewielka poprawa własnej  troski  o  higienę osobistą i  utrzymanie  porządku
w miejscu zamieszkania.

27



 Większa  zaradność  życiowa,  rozwaga  przy  dokonywaniu  zakup   i
gospodarowanie własnym budżetem.

 Poczucie  własnej  wartości  i  odpowiedzialności  za  obowiązkowe,  terminowe
składanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  świadczeń  z  MOPS,
realizacji opłat np.: czynsz, energia elektryczna itp.

d. Terapia  ruchowa –  Celem  zajęć  ruchowych  jest  poprawa  lub  utrzymanie
istniejącej sprawności fizycznej, poprawa kondycji wzrokowo-ruchowej, poprawa
krążenia, aktywizacja ruchowa. Zajęcia obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniajace,
ćwiczenia  na  bieżni  i  rowerze  rehabilitacyjnym,  zajęcia  rekreacyjno-sportowe,
spacery, wyjścia do parku linowego, ćwiczenia na siłowni miejskiej , wycieczki
rowerowe,  gry  zespołowe  (tenis  stołowy),  zajęcia  taneczne,  ćwiczenia
relaksacyjne.  Zakres  zajęć  jest  dostosowany  do  stanu  zdrowia  i  możliwości
psycho-fizycznych  uczestników.  Udział  uczestników  w  III  Wojewódzkich
Mistrzostwach w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych ,,Smakuj sukces”.
Jeden  z  uczestników  zajął  II  miejsce.  Nauka  nauczenia  tańców
latynoamerykańskich.  Taniec  jest  jedną  z  form  aktywności  ruchowej,  która
pozwala  na  rozładowanie  napięcia  emocjonalnego,  wpływa  na  podniesienie
nastroju w grupie i większą integracje grupy.

Efekty:

 Wzrost zaangażowania uczestników  w organizację i  sędziowanie rozgrywek
sportowych oraz w przygotowanie dekoracji , strojów i zabaw integracyjnych.

 Wzrost integracji  uczestników poprzez  stymulowanie poprawnych zachowań i
umiejętności  wspólnej zabawy.

 Poprawa  kondycji   fizycznej,  eliminowanie  napięć  emocjonalnych,
przełamywanie własnych barier , aktywizacja uczestników do spędzania czasu
wolnego  na  świeżym  powietrzu,  integracja  uczestników  Ś.D.S.  Z  innymi
ośrodkami wsparcia.  

e. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych - 

  Monitorowanie terminów wizyt w Por. Zdrowia Psychicznego, w Por. Ogólnej,
w Poradniach Specjalistycznych ( pomoc w rejestracji, przypominanie o 
terminach wizyt, w razie potrzeby- pomoc, asystowanie w dotarciu do lekarza, 
na badania itp.)          

    Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w zakresie radzenia sobie 
w kryzysie przy pomocy specjalistycznej, umiejętności korzystania z usług 
placówek służby zdrowia – rozmowy edukacyjne, wyjaśniające, udzielanie 
realnej pomocy osobom tego wymagającym.
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  Monitorowanie, obserwacja psychofizycznego stanu zdrowia uczestników, 
udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zachorowaniach; w razie 
potrzeby asystowanie w dalszym postępowaniu leczniczym.

  Obserwacja uczestników zażywających leki zleconych przez lekarza, kontrola 
przyjmowania leków w ŚDS, wpajanie zasad prawidłowego przyjmowania 
leków, monitorowanie regularnej farmakoterapii, reagowanie w przypadku 
nagłych objawów psychotycznych.

 Kontakt z opiekunami uczestników – podejmowanie wspólnych ustaleń co do
oddziaływań leczniczych uczestników.

f.   Transport uczestników – nie dotyczy, ośrodek nie dysponuje środkiem transportu.
 
g.   Szkolenia/warsztaty dla uczestników (inne niż treningi i zajęcia prowadzone w
pracowniach) – cykliczne prowadzenie warsztatów tematycznych: ,,Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym”, majace na względzie profilaktykę zdrowego
stylu życia, minimalizowanie symptomów uzależnienia.

 h.   Organizacja czasu wolnego uczestników (np. wyjścia, wycieczki itp.)-
 wyjścia do Muzeum, oglądanie stałych i okolicznościowych wystaw organizowanych
w Muzeum i w HDK, uczestnictwo z warsztatach zdobienia pisanek organizowanych
przez  Muzem Regionalne,  wyjścia  do  Biblioteki  Pedagogicznej  z  uwzględnieniem
uczestnictwa  w  biblioterapii,  sprzątanie  świata,  sadzenie  lasu,  uczestnictwo  w
spotkaniach integracyjnych,  grillach,  wyjazdach,  wycieczka do kina 3D,  wycieczki
rowerowe, letnie wyjazdy nad wodę, udział w imprezach integracyjnych w środowisku
lokalnym,  organizacja  zabaw  i  dyskotek  z  uczestnikami  WTZ  w  Oszczowie  i  w
Hrubieszowie,  Młodzieżowym  Kołem  Wolontariatu,  organizacja  pokazów  tańca
towarzyskiego, spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi ośrodkami.
i.   Inne formy prowadzonej  działalności (jakie)  -  promocja  działalności  ŚDS na
stronie internetowej, na portalu społecznościowym Fb, na stronie: www.lubiehrubie.pl
ukazywanie pozytywnych efektów działalności,  prezentacja prac wykonanych przez
uczestników  na  okolicznościowych  kiermaszach,  wystawach,  udział  w  konkursach
plastycznych,  recytatorskich,  muzycznych,  udostępnianie  filmu  o  depresji
wykonanego  na  potrzeby  promocji  zdrowia  psychicznego  w  Zakładzie  Karnym w
Hrubieszowie, promowanie zdrowia psychicznego w trakcie spotkań z organizacjami
współpracującymi z ŚDS.

IV. Zasoby Domu przeznaczone na jego funkcjonowanie, w zakresie:

1. Środki finansowe, w tym:
a) Środki z budżetu wojewody – 794 869,00zł.
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 w tym:  27 800,00zł dotacja z rezerwy celowej na wyposażenie: 
– wymiana stolików i krzeseł na jadalni,
– wyposażenie pokoju kierownika ( biurko, fotel, szafa biurowa),
– wymiana szaf i biurek w ksiegowości,
– szafa na materiały i akcesoria w pracowni kulturalno-oświatowej
– zakup dwóch komputerów ( do księgowości i do pokoju medycznego                

z przeznaczeniem do pracy Zespołu Wspierająco-Aktywizującego) 
– wymieniono popękaną i zużytą terakotę na holu i w korytarzu głównym 

budynku ŚDS, wykonano malowania ścian na jadalni i w korytarzu.

 b) Z Programu ,,Za życiem” dotacja w wysokości 18.927,00zł , zakupiono materiały 
dydaktyczne do zajęć (gry planszowe: edukacyjne, kreatywne, manualne), materace, 
drabinki,sprzęt rehabilitacyjny(steper, rotor, rower treningowy, wioślarz) oraz  
zatrudniono rehabilitantkę na umowę- zlecenie, która ćwiczy z osobami 
niepełnosprawnymi.   
c) Pozyskane z innych źródeł (źródło, kwota i przeznaczenie) - 0

2. Liczba pracowników zatrudnionych w Domu:

Stanowisko pracy
Wymiar czasu pracy

(w przeliczeniu na
etaty)

Rodzaj umowy
(umowa o pracę,

zastępstwo,
zlecenie)

Umowa na czas
określony lub
nieokreślony

Kierownik ŚDS Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa na czas 
nieokreślony

Główny Księgowy 1/2 etatu Umowa o pracę  Umowa na czas 
nieokreślony

Starszy inspektor Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa na czas 
nieokreślony

Psycholog Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa na czas 
nieokreślony,od 
19.01.2018 urlop 
macierzyński , od 
8.06.2018 -31.12.2018r 
urlop rodzicielski

Starsza 
pielęgniarka

Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa na czas 
nieokreślony

Starszy pracownik 
socjalny

Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa na czas 
nieokreślony

Terapeuta Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa na czas 
nieokreślony

Terapeuta Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa na czas 
nieokreślony
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Instruktor terapii 
zajęciowej

Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa na czas 
nieokreślony

Terapeuta 
zajęciowy

Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę Umowa o pracę na czas 
nieokreślony.

Instruktor terapii 
zajęciowej

Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę        Umowa o pracę na czas 
nieokreślony 

Sprzątaczka Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę na 
czas określony 

Umowa o pracę na czas 
określony do 
31.12.2019r.

Terapeuta 
zajęciowy

Pełny wymiar czasu 
pracy

Umowa o pracę na 
czas określony w 
ramach robót 
publicznych

Umowa o pracę na czas 
określony od 19.04.2019-
30.11.2019,
01.12.2019-31.12.2019 ze 
środków SDS

Operator 
wprowadzania 
danych

Pełny wymiar czasu 
pracy 

Umowa po stażu z 
PUP 

06.05.2019-05.06.2019

Technik 
administracji

1/2 etatu Umowa o pracę, po 
stażu z PUP 

01.03.2019-31.03.2019

Psycholog 20 godzin miesięcznie Umowa zlecenie 01.01.2019-31.12.2019

V. Czy Dom spełnia standardy usług o których mowa w §18 rozporządzenia
w sprawie  środowiskowych domów samopomocy? (proszę  o dokładne
przeanalizowanie §18 i konkretną, rzeczową informację na ten temat)

Dom spełnia podstawowe standardy w kwestii lokalizacji, powierzchni użytkowej 
przypadającej 12,77m2 na uczestnika, posiada udogodnienia umożliwiające 
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych ( podjazd, uchwyty).
 
a) czy w Domu występują bariery architektoniczne (jeśli tak to jakie?) nie wystepują
b) jakie są rzeczywiste potrzeby Ośrodka w zakresie dochodzenia do standardów 

(proszę nie wpisywać potrzeb wykraczających ponad standard o którym mowa w 
§18 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, chodzi o 
minimalne potrzeby jakie trzeba spełnić aby osiągnąć standard):
- zatrudnienie  – nie dotyczy
- remonty  – budowa kanału wentylacyjnego i zakup okapu do pracowni kulinarnej 
-wyposażenie – wymiana krzeseł i stolików  w świetlicy,

Sposób/Plan  dochodzenia  do  standardów  o  których  mowa  w  §18
rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy w 2020 i 2021
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r. (zgodnie z §26 rozporządzenia termin dostosowania domów do wymaganych
standardów upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.), planowane działania:

2020: 
 
W wyniku przeprowadzonego remontu -wymiany centralnego ogrzewania z olejowego
na gazowe oraz  remontu pracowni kulinarnej, nie uwzględniono dodatkowego 
wywiewu w zakresie wykonywanych robót. Poprzedni kanał wentylacyjny w pracowni
kulinarnej został wykorzystany do wentylacji gazowej. W związku z obecnie istniejacą
sytuacją ( zawilgocenie ścian, mebli, rozchodzące się zapachy po całym ośrodku) 
zachodzi silna  potrzeba wykonania kanału wentylacyjnego. Celowość wykonania 
kanału wynika ze wskazań inspektora  podczas kontroli sprawności przewodów 
kominowych i wentylacyjnych. Utworzenie nowej wentylacji umożliwi poprawną 
wentylację pracowni kulinarnej, i poprawi jej funkcjonowanie. 

Planujemy :  
Budowa kanału wentylacyjnego i zakup okapu do pracowni kulinarnej – 14 625,-
Zakup witryny do pracowni plastycznej                                                       2 000,-
Zakup dwóch drukarek (do księgowości i gabinetu medycznego )              2 000,-
Zakup oprogramowania systemu Windows do pracowni komputerowej     1 500,-
Zakup kosy spalinowej                                                                                  1 000,-
Zakup odkurzacza do liści                                                                             1000,-

Planujemy również remont pomieszczeń gospodarczych, wymiana pokrycia 
dachowego, wymiana blacharki ( korytka i rynny odprowadzajace wodę), oraz 
wykonanie zadaszenia nad drzwiami bocznymi ewakuacyjnymi budynku ŚDS.

2021:
Mając na uwadze dobro naszych uczestników planujemy zaprojektowanie i wykonanie
ogrodu sensorycznego oraz wykonanie  miejsca grilla  na potrzeby silwoterapii  i  do
spotkań intergacyjnych. 
Z  uwagi  na  ilość  i  częstotliwość  wykonywania  treningu  dbania  o  własny  wygląd
i wygląd odzieży planujemy wymianę sprzętu AGD, zakup 2 pralek itp., 
    

VI. Liczba uczestników, którzy opuścili Dom, z podaniem przyczyn odejścia:
(jeśli Domu nie opuścił żaden uczestnik proszę także wpisać informację o tym)
 

  W roku 2019  ŚDS opuściło sześciu uczestników z następujących powodów:
1. dwóch uczestników – zrezygnowało z powodu wysokiej dla nich  kwoty 

odpłatności, 
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2. jeden uczestnik –  uczestniczył w projekcie w ramach aktywizacji zawodowej  
podjął prace,

3. trzech uczestników – zrezygnowało ze względów osobistych

VII. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku (z 
podziałem na miesiące)*:

VII.
miesiące

zajęcia
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ń
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średnia liczba
uczestników w
roku 2019**

Pracownia
plastyczna 

5,7 5,4 4,6 5,4 5,6 4,8 4,7 4,9 6 6,5 6,5 6,2 5,5

Pracownia 
kulinarna

5,6 5,3 4,8 5,3 4,9 5,4 5,6 5,8 5,8 5 4,6 5,8 5,3

Pracownia 
krawiecka

6,6 6,2 6,9 6,5 4,2 4,2 5 5 5,2 5,9 7,6 6,1 5,8

Pracownia 
kulturalno-
oświatowa

7,2
3

6,5
5

6,8
6

6,9
5

6,7
5

7,3
7

6,6
5

5,6 6,7
1

5,7 6,4
2

7,9
4

6,7

Pracownia 
techniczno-
komputero
wa

5,2
7

6,2 6,6
1

7,4
2

7,4 7,9
4

7,4
7

7,2 7,7
1

7,2
1

6,7
3

7,5 7

Średnią liczbę uczestników w danym miesiącu to: suma uczestników w każdym dniu zajęć
dzielona przez liczbę dni w miesiącu,  w których odbywały się zajęcia (w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku np. 3,99)
** średnia liczba uczestników w roku 2017 to: suma średnich w poszczególnych miesiącach
dzielona przez 12 miesięcy (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku np. 4,01)

VIII.  Współpraca z  podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia i  jej
efekty (krótko wymieniamy konkretne podmioty, z którymi jednostka współpracowała
w roku sprawozdawczym):

 Utrzymywanie  ścisłej  współpracy  z  rodzinami  i  opiekunami  uczestników,
zapraszanie  na  wspólne  spotkania  z  okazji;  wspólnego  kolędowania  pod
hasłem;  ,,Hej,  kolęda,  kolęda...'',  Dzień  Matki,  Święto  rodziny,  wspólne
grilowanie).

 Utrzymywanie  na  bieżąco  kontaktów  z  MOPS,  GOPS,  PCPR,  PCK,
Cukrownią Werbkowice,  na płaszczyźnie wspólnych działań zapewniających
wszechstronną  pomoc  w  postaci  świadczeń  finansowych,  materialnych,
doraźnych i stałych.

 Bieżąca współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w celu pozyskiwania i
wymiany  informacji  niezbędnych  do  prawidłowego  funkcjonowania
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uczestników, a także w przypadkach wolnych miejsc, kierowania pacjentów  z
PZP  lub  po  leczeniu  szpitalnym  wymagających  wsparcia  terapeutycznego
udzielanego przez ŚDS. Korzystanie z usług psychoterapeuty i psychologa w
PZP , kompletowanie dokumentacji medycznej niezbędnej na potrzeby komisji.

 Współpraca  ze  Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  w  Lublinie,  Chełmie  i
Radecznicy.

 Współpraca z Poradnią Terapii Leczenia Uzależnień,  z Oddziałem Leczenia
Uzależnień w Hrubieszowie, w Chełmie i w Lublinie.

 Pomoc  uczestnikom  chętnym  do  podjęcia  pracy  wspólnie  z  Powiatowym
Urzędem  Pracy,  ze  Stowarzyszeniem  Aktywnych  Animatorów  Kultury,
pozyskiwanie stosownych informacji, przygotowaniu dokumentów itp.

 Współpraca z Powiatowym Zespołem d/s Orzekania o Niepełnosprawności 

 Współpraca z PCPR w zakresie dofinansowania uczestnikom ŚDS udziału w
wyjazdach  i  spotkaniach  integracyjnych  w  Dędowym  lesie,  Krasnobrodzie,
Józefowie, Zamościu.

 Współpraca z Urzędem Miejskim i Hrubieszowskim Stowarzyszeniem Ochrony
Zdrowia Psychicznego w realizacji projektu: "Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym",  w którym wzięli udział  uczestnicy ŚDS.

 Współpraca  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy,  cykliczny  udział  w  Targach
Edukacji  i  Pracy.  Targi  są  okazją  do  integracji  ze  społeczeństwem  oraz
promocji działalności ŚDS, uczestnicy prezentują też swoje prace artystyczne.

 Współpraca z ośrodkami kultury: Hrubieszowskim Domem Kultury, uczestnicy
chętnie  oglądają  wystawy  okolicznościowe  prezentowane  w  Domu Kultury,
które stanowią dla nich inspiracje do tworzenia samodzielnych prac.

 Efektem  współpracy  z  placówkami  wspierajacymi  osoby  niepełnosprawne:
ŚDS  w  Dorohusku,  ŚDS  w  Józefowie,  WTZ  Hrubieszów,WTZ  Oszczów,
PZPSzW  w  Hrubieszowie,  OREW  w  Alojzowie,  Specjalnym  Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym  w  Hrubieszowie  jest  zacieśnienie  przyjaźni,
integracji,  wyrażania  checi  do  wspólnego  spędzania  czasu,  zabaw
integracyjnych i wspolnych tańców.

 Współpraca  ze  Stowarzyszeniem  Aktywnych  Animatorów  Kultury  –
umożliwianie  naszym  uczestnikom  uczestnictwa  w  aktywizacji  zawodowej
osób niepełnosprawych( kursy zawodowe, staże)

 Współpraca  z  Młodzieżowym  Kołem  ,,Caritas”  Diecezji  Zamojsko-
lubaczowskiej,  Szkolnym  Kołem  Wolontariatu  przy  Zespole  Szkół  nr.1,
młodzież szkolna prezentuje montaże słowno-muzyczne w których przejawia
empatie.

 Aktywna współpraca z  Hrubieszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia
Psychicznego  stwarza  możliwości  do  organizacji  wspólnych  wyjazdów,
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realizacji  projektów  oraz  udzielania  wsparcia  materialnego  osobom
potrzebującym.

 Stała współpraca z Biblioteką  Pedagogiczną w Zamościu filia Hrubieszów, w
zakresie organizowania zajęć z biblioterapii; uczestnicy chętnie uczestniczą w
zajęciach,  które  stwarzają  im  możliwości  większego  otwierania  się  ,
socjalizacji.

 Zespół  Szkół  Nr1,  uczestnictwo  we  wspólnych  akcjach  charytatywnych
działajacych na rzecz osób potrzebujących,,Szlachetna Paczka”, przekazywanie
prac plastycznych na aukcje. Uczestnictwo w aukcji pn. ,,Obudzić Wiesława”. 

 Współpraca  z  ZK  w  Hrubieszowie,  pomoc  skazanych  w   nieodpłatnym
działaniu na rzecz ŚDS. 

 Współpraca  z  KPP  w  Hrubieszowie  –  pogadanki  i  prelekcje  dotyczące
przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego,  poruszania  się  po  drogach  nie
oznakowanych,  wyczulanie  na  szerzący  się  problem  społeczny  wyłudzania
pieniędzy.

 Współpraca  z  Powiatową  Placówką  Straży  Pożarnej   w  Hrubieszowie  –
pogadanki i prelekcje dotyczące przestrzegania przepisów BHP i p.posz.

 Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie  Rejonowym
w Hrubieszowie,  kierowanie osób karanych sądownie do wykonywania prac
społeczno-użytecznych  (porządkowych),  wymiana  informacji  dotycząca
naszych uczestników z wyrokami.

 Współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta, efektem współpracy jest wzrost
świadomości  i  malejąca  liczba  zaciąganych  kredytów  przez  naszych
uczestników.

 Współpraca  z  Teatrem  Bruna  Zmarlickiego  z  Krakowa,  rozwijanie  wrażeń
estetycznych.

IX. Zajęcia i szkolenia zorganizowane w 2019 r. dla pracowników w zakresie
tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez  nich potrzeb,  związanych z
funkcjonowaniem  domu  (sposób  realizacji  §23  rozporządzenia  w  sprawie
środowiskowych  domów  samopomocy  z  podaniem  tematyki  i  daty
przeprowadzonych zajęć)
1. ,,Samouszkodzenia  i  zachowania autoagresywne dzieci  i  młodzieży.    Geneza i

profilaktyka”- Konferencja w PZPSW w Hrubieszowie 16.01.2019r.
2. ,,Trening  umiejętności  komunikacyjnych  z  wykorzystaniem  alternatywnych   i

wspomagających sposobów porozumiewania się ” 18.01.2019 r
3. ,,Prowadzenie  treningu  umiejętności  społecznych:  wymagania  ustawowe   a

praktyka” 18.06.2019r.
4. ,,ASTRA inspiruje” - szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji pedagogicznych

poprzez  zapoznanie  z  możliwościami  urozmaicenia  edukacji  plastycznej  z
zastosowaniem farb, plastelin i innych. 20.11.2019r.
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5. ,,Eksperckie  szkolenie  dla  członków  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz pedagogów oparte o strategię ,,dobrych praktyk”.11.12.2019r

6. Wykonano też w całości plan wewnętrznego samokształcenia z 
zakresu: ,,Najczęstsze zaburzenia psychiczne, wystepujące w wieku podeszłym - 
zmiana zachowań, depresje, psychozy, otępienie”,  24.04.2019 r

   ,,Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnością intelektualną” ,
15.05.2019r
    ,,Relaksacja oraz alternatywne metody rozładowania napięcia uczestników SDS” , 
11.06.2019r.
 ,,Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i występującepod postacią somatyczną”
, 12.07.2019r
,,Trening umiejętności społecznych pracowników” 04.09.2019r
,,Znaczenie terapii, poprzez prace u osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie” 
16.10.2019r.
,,Zdrowe żywienie – sposoby wzmocnienia organizmu właściwą dietą” 13.08.2019

X.  Ocena  realizacji  zadań  i  ewentualne  wnioski,  w  tym  informacje  
o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu (z informacją czy
zadania realizowano zgodnie z planem pracy na dany rok):
Zadania ujęte w planie pracy na 2019r. zostały zrealizowane zgodnie z planem.Wyniki
pracy z uczestnikami są zadowalające. 

Kalendarz  przedsięwzięć  zrealizowanych  przez  ŚDS  w  Hrubieszowie
w 2019  roku.
22.01.2019 – Spotkanie z funkcjonariuszem Policji -,,Trudne warunki atmosferyczne”
24.01.2019 - ,,Wspólne kolędowanie”,spotkanie z rodzinami naszych uczestników.
08.02.2019  - Międzynarodowy Dzień Pizzy.
14.02.2019  -  Bal karnawałowy, integracja z WTZ z Hrubieszowa.
28.02.2019  - Spotkanie integracyjne pomiędzy ośrodkami wsparcia.Wyjazd na 
zabawę choinkową do SDS,,Cytrynka” w Dorohusku.
08.03.2019  - Dzień Kobiet  – część artystyczna okolicznościowa.
22.03.2019 -  Uczestnictwo w imprezie( pokaz prac plastycznych i technicznych) 
Targi Edukacji i Pracy w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie.
01.04.2019  -  Spektakl ,,Listy do Boga” ,wyjście do HDK , rozwijanie sfery 
emocjonalnej.
05.04.2019 – Kiermasz wielkanocny
08.04.2019  -  Warsztaty zdobienia pisanek metodą batikową w Muzeum w 
Hrubieszowie.

36



17.04.2019 - ,,Jajeczko Wielkanocne”
25.04.2019 – Spotkanie funkcjonariuszem Strazy Pożarnej - ,,Pożar- zagrożenie życia”
26.04.2019 - XX edycja konkursu plastyczno – literackiego pod nazwą „Przyjaźń – 
450 rocznica zawarcia Unii Polsko-Litewskiej zawanej Unią Lubelską” organizowane 
przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w 
Lublinie.Wyjazd na uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród  konkursu 
plastycznego. 
28.05.2019 - ,,Dzień Matki”-organizacja spotkania z rodzinami uczestników.
29.05.2019 -  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnosprawnościa Intelektualną”-
uczestnictwo w integracji osób niepełnosprawnych, ekspozycja prac plastycznych
28.06.2019 -  Piknik rodzinny- grilowanie
29.06.2019 - Warsztaty Biblioterapeutyczne w Bibliotece Pedagogicznej w 
Hrubieszowie.
03.07.2019 - Wyjazd na grilla do Kułakowic .
23.07.2019 - Wyjazd nad wodę  Dębowy Las/ Wołkowiany.
25.07.2019 - Wycieczka na Roztocze; Hamernia, Józefów, Krasnobród
 - spotkanie integracyjne w ŚDS w Józefowie .
26.07.2019 -  Wyjazd na spotkanie integracyjne do ŚDS w Modryniu.
03.08.2019  -  Spotkanie  z  pracownikami  Policji  –  ,,Niebiezpieczeństwa  podczas
wyjazdów wakacyjnych”.
21.08.2019  -   Wyjazd  do  Kina  Stylowy  do  Zamościa  na  film  ,,Objawienia  Ojca
Pio”(wyjazd realizowany z Projektu finansowanego przez PCPR ze środków PFRON).
05.09.2019  -  V  Przegląd  występów  kabaretowychw  Dorohusku  „Kabareton  nad
Bugiem” 
25.09.2019 – XVII Gala Podsumowania Konkursu Plastycznego org. przez PFRON w
Lublinie,,Sztuka osób niepełnosprawnych”pt.. Podróże moich marzeń”(odbiór nagród
i dyplomów) 
03.10.2019  –  Dzień  Chłopaka  –  Organizacja  spotkania   integracyjnego   z  WTZ
Oszczów
17.10.2019  –  Uczestnictwo  w  Przeglądzie  artystycznym szkół  specjalnych  „Wiele
potrafię” Hrubieszów 2019.
06.11.2019 – IV Turniej Szachowo-Warcabowy Osób Niepełnosprawnych o Puchar
Burmistrza Miasta Hrubieszowa-organizacja turnieju
08.11.2019  –  Udział  w  Obchodach  Jubileuszu  50-Lecia  Szkolnego  Ośrodka
Wychowawczego.
28.11.2019 – Zabawa Andrzejkowa
06.12.2019 – Spotkanie z grupą młodzieżową ,,Caritas”
18.12.2019 – Spotkanie opłatkowe w ŚDS.
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