INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
POWIATOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WĘGORZEWIE W 2019 roku
Powiatowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia dziennego w swojej bieżącej
działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego
osobom z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnym intelektualnie, mającymi trudności
z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich
podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.
W ramach pracy z uczestnikami Dom realizował zadania wynikające z zapisów:
1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.
1508 ze zm./;
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. z 2020r., poz. 249/;
3. Statutu Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie;
4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie;
5. Programu działalności Powiatowego Domu Samopomocy;
Celem działalności Domu jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku społecznym i
rodzinnym poprzez udzielanie wsparcia psychicznego, pomocy w zaspokajaniu potrzeb
bytowych, edukacyjnych i społecznych oraz zapewnienie osobom korzystającym ze
świadczeń Domu rehabilitacji społecznej obejmującej różnorodne formy treningów
umiejętności społecznych oraz elementy terapii zajęciowej, a także podtrzymywanie i
rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia, podejmowanie działań w celu przygotowania do podjęcia pracy, służenie partnerską
radą i pomocą w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem
pieniędzmi, załatwieniem spraw poza Domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac,
aktywnym spędzaniem czasu wolnego, motywowaniem do pracy przez wykorzystanie
posiadanych umiejętności, utrzymaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.

Cele szczegółowe działania Domu:
1. organizacja całokształtu spraw zmierzających do realizacji usług w ramach
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności
społecznych zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierającoaktywizującego każdego uczestnika,
2. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej oraz w innych
formach zajęć wspierająco-aktywizujących,
3. wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostępie do
świadczeń zdrowotnych,
4. zapewnienie możliwości skorzystania z posiłku przygotowanego w ramach treningu
kulinarnego w czasie pobytu,
5. udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów,
6. współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec
uczestnika oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze udzielania
pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność
wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestników,
7. zapewnianie właściwego poziomu usług.

PDS jest placówką dla osób ze schorzeniami typu A (osoby przewlekle psychicznie chore), B
(osoby niepełnosprawne intelektualnie), C (osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych), w tym również dla osób ze spektrum autyzmu i z
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W związku z bardzo dużą różnorodnością oraz stopniem nasilenia chorób, poszczególne
zajęcia i treningi umiejętności społecznych dostosowane są do indywidualnych potrzeb i
możliwości konkretnych uczestników. Specyfika pracy i prowadzonej terapii wyznacza
metody i sposoby pracy w każdym indywidualnym przypadku.
Dom przeznaczony jest dla 34 osób i na tyle osób otrzymał dotację ( kwota 1752,50 złotych
na uczestnika) od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na działalność bieżącą w roku 2019r.
Domem kieruje kierownik, obsługę finansową Domu prowadzi główny księgowy zatrudniony
przez kierownika.

Do zespołu wspierająco-aktywizującego należy 8 pracowników w tym kierownik, pracownik
socjalny/instruktor terapii zajęciowej, 2 starszych instruktorów terapii zajęciowej, pedagog i 3
instruktorów terapii zajęciowej.
W sumie zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym 1 na ¾ etatu. 8 pracowników jest
zatrudnionych na czas nieokreślony, jeden pracownik ma umowę na czas określony.
Ponadto w ramach umowy zlecenie PDS korzystał z usług psychologa w każdą środę.
Zajęcia z psychologiem prowadzone były w formie:
- zajęcia z psychoedukacji obejmujące tematy komunikacja, lęk, emocje, wzajemny szacunek
i akceptacja, komunikujemy się wprost, ćwiczenie wybranych funkcji poznawczych,
- zajęcia z elementami biblioterapii,
- zabawy integracyjne z chustą klanzy,
- zajęcia relaksacyjne,
- zajęcia terapeutyczne mające na celu integrację uczestników, zwiększenie wglądu we
własny świat psychiczny, nauka radzenia sobie z emocjami (psychorysunek, psychobajka,
psychodrama),
- konsultacje, doradztwo, wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe) ukierunkowane
na rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresotwórczych, poprawa relacji i
wzmacnianie integracji w grupie, podniesienie zdolności psychospołecznych,
- trening umiejętności społecznych (integracja – poznajmy się, rozwiązywanie konfliktów,
radzenie sobie z trudnymi emocjami, asertywność),
- pogadanki (współpraca z lekarzem psychiatrą, leki psychotropowe, zagrożenia wirtualnego
świata, bezpieczne korzystanie z lata, moje życie w kręgu obsesji, profilaktyka zdrowia
psychicznego),
- diagnostyka –wskazówki/zalecenia do wykorzystania w tworzenia indywidualnych planów
postępowania wspierająco-aktywizującego.
Powiatowy Dom Samopomocy regularnie współpracuje z rodzinami i opiekunami
uczestników – kontakt osobisty i telefoniczny. Wielu opiekunów bierze czynny udział w
imprezach, wycieczkach integracyjnych, a także imprezach okolicznościowych ( spotkania
świąteczne, Dni Rodziny itp.)
Placówka współpracuje

z różnymi urzędami i instytucjami pomocowymi. Najczęściej

potrzebny jest kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.

W 2019 r. PDS dalej współpracuje z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Węgorzewie.
W trakcie 10 spotkań uczestnicy mogli skorzystać z zajęć o tematyce dotyczącej naszego
regionu.
W 2019r. PDS dalej współpracuje z Samorządowym przedszkolem w Węgorzewie im.
Kubusia Puchatka, w ramach której opiekunowie i uczestnicy PDS organizowali zajęcia dla
dzieci z przedszkola.
PDS chętnie bierze aktywny udział w różnorodnych imprezach organizowanych przez inne
placówki i instytucje. Daje to uczestnikom naszej placówki możliwość poznawania osób
niepełnosprawnych z innych placówek. Skutkuje to nawiązywaniem nowych znajomości, a
czasem nawet przyjaźni. Uczestnictwo w tego rodzaju spotkaniach spełnia też bardzo ważną
rolę w integracji naszych uczestników ze środowiskiem lokalnym. Efektem tych imprez jest
obalanie stereotypów na temat ludzi chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.
Przeciwdziała to ich wyizolowaniu i marginalizacji. W efekcie chętniej i łatwiej wtapiają się
oni w społeczność lokalną, chętniej i aktywniej uczestniczą w życiu kulturalnym miasta,
doświadczają poczucia więzi z innymi ludźmi. Czując przychylność otoczenia odważniej
wychodzą z domów. Następuje znaczna zmiana w społecznym funkcjonowaniu. Są ośmieleni,
następuje stopniowa redukcja napięcia lękowego i strachu przed innymi. W konsekwencji
zachęca to ich do podnoszenia swoich kompetencji społecznych (m.in. samodzielności i
zaradności w załatwianiu swoich spraw w rożnych urzędach i instytucjach). Przełamują
niechęć i lęk przed nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych. Zmniejszeniu ulega deficyt
umiejętności społecznych, czego efektem jest podniesienie samooceny i poczucia własnej
wartości, co w sposób istotny wpływa na jakość życia uczestników.
W roku 2019 Powiatowy Dom Samopomocy zorganizował m.in.:
Zabawę

Karnawałową,

Walentynkową,

Andrzejkową,

Tłusty

Czwartek,

Śniadanie

Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne, pikniki w Ogonkach, spotkanie Rodzinne z okazji Dnia
Matki, wyjazdy do kina, do teatru lalek w Olsztynie, na basen do Wilkas, trzydniowy biwak
na Campingu Rusałka, integracyjny festyn hawajski dla zaprzyjaźnionych placówek, a także
kolejny dla dzieci z przedszkola, I Wojewódzki Przegląd Teatrów Pantomima dla Osób
Niepełnosprawnych, rejs statkiem po jeziorze Mamry.
Ponadto PDS brał udział w:
- „Wieczorze Śmiechoterapii” zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Węgorzewie, na
którym uczestnicy PDS przedstawili skecz Pt.”Nasza codzienność II” - kwiecień

- VII Wojewódzki Kabareton ŚDS w Lubominie - maj
- IX Wojewódzki Turniej Tańca ŚDS w Piszu – wrzesień
- XII Integracyjny zjazd ŚDS w Mikołajkach – czerwiec
- I Przegląd Pieśni Żeglarskich – czerwiec
- XI Przegląd Twórczości Własnej Osób Niepełnosprawnych NIKIFORIADA – październik
- udział w warsztatach rękodzielniczych „Chcę i potrafię tworzyć sztukę” w ramach programu
„Nie ja nie ty po prostu my” zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i
Młodzieży „Jesteś”,
- udział w obchodach V rocznicy działalności ŚDS w Gołdapi.
Wymienione wyżej przedsięwzięcia (wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne, spotkania
artystyczne, integracyjne, wycieczki) mają bardzo znaczący i pozytywny wpływ na
uczestników. Takie formy integracji powodują poprawę w szeroko pojętym funkcjonowaniu –
codziennym, psychicznym, ruchowym, społecznym.
Na działalność naszej jednostki w roku 2019r. przeznaczono kwotę 774.272, 69 zł z
czego:
Zadania zlecone - środki w kwocie 766.912,50 zł stanowią środki z dotacji Wojewody
na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w
tym:
- 715.020, 00 zł dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na
działalność bieżącą ŚDS w 2019r.,
- 25.605, 00 zł dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont i
wyposażenie ŚDS
-

26.287, 50 zł – dotacja na zwiększenie stawki na jednego uczestnika ŚDS,

posiadającego orzeczenie ze spektrum autyzmu bądź z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w ramach Programu „Za Życiem” - środki z rezerwy celowej budżetu
państwa,
- 6.200, 00 zł środki otrzymane w związku z zawartymi umowami nrUmKszUst/19/0010
oraz

UmKszUSTKFS/19/0020 z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztu

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
- 1.160,00 zł środki własne kwota otrzymana z odszkodowania z ubezpieczenia
majątkowego.
Wykonane dochody za 2019 rok wynoszą 1.478, 87 zł.

Mieszczą się tu wpływy otrzymane z odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego:
1.160, 00 zł odsetki na rachunku bankowym kwota: 318, 87 zł.
Dochody z podziałem wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona poniżej część
tabelaryczna sprawozdania:

Klasyfikacja budżetowa
Dział
758
852

Rozdział
75814
85203
SUMY:

Plan

Paragraf
0920
400,00
0970
1.160,00
1.560,00

Dochody

318, 87
1.160,00
1.478, 87

Dochody
Wykonane
318,87
1.160,00
1.478, 87

Dochody
przekazane do
Starostwa
318,87
1.160,00
1.478, 87

Dochody w kwocie 1.478, 87 zł zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w
Węgorzewie do 31 grudnia 2019r.
Wykonanie wydatków za rok 2019 wynosi: 774.242, 63 zł, co stanowi prawie
100,00% planu, pozostała kwota 7,68 zł bieżąca działalność oraz „Za życiem” 22,19
zł .
W/w kwoty zostały zwrócone do 31.12.2019r. na konto Starostwa Powiatowego w
Węgorzewie.
Wykonanie wydatków za rok 2019 z podziałem wg klasyfikacji budżetowej
przedstawia załączona poniżej tabela:
PLAN
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
Dział Rozdział
Par.
852

85203
4010
4040
4110
4120
4170

(PO ZMIANACH)

WYDATKI
WYKONANE

%
WYKONANIE
PLANU

Pomoc Społeczna

774.272, 50

774.242, 63

100

Ośrodki wsparcia

774.272, 50

774.242, 63

100

Wynagrodzenia
osobowe pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Składki
na
ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia

409.084, 59

409.082, 71

100

24.143, 66

24.143, 66

100

77.218, 80

77.217, 95

100

7.731, 91

7.705, 08

100

11.280, 00

11.280, 00

100

TREŚĆ

4210
4220
4270
4280

4300
4360

4400

4410

4430
4440
4480

bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup
środków
żywności
Zakup
usług
remontowych
Zakup
usług
zdrowotnych
Zakup
usług
pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty
za
administrowanie
i
czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia
garażowe
Podróże
służbowe
krajowe
Róże opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS

Podatek
od
nieruchomości
4520 Opłaty
na
rzecz
budżetów JST
4700 Szkolenia pracowników
nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
RAZEM:

Węgorzewo, 24.02.2020r.

70.346, 30

70.346, 30

100

23.000, 00

22.999,69

100

41.090, 19

41.090, 19

100

210, 00

210,00

100

35.432, 00

35.432, 00

100

1.447, 67

1.447, 67

100

40.583, 16

40.583, 16

100

536, 06

536,06

100

4.184, 15

4.184, 15

100

10.739, 17

10.739, 17

100

2.786,00

2.786,00

100

5,86

5,86

100

14.452, 98

14.452, 98

100

774.272, 50

774.242, 63

X

Aneta Nawojczyk
…………………………….
podpis kierownika

