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PROGRAM DZIAŁALNOŚCI 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W OSIEKU 

NA ROK 2012 

DLA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH PSYCHICZNIE – TYP A   

 

1. Cel ogólny funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku jest placówką wsparcia dziennego, 

wśród chorych psychicznie przeważają tu osoby ze schizofrenią, zajęcia z tymi 

uczestnikami mają na celu rozwijanie wszelkich umiejętności związanych z 

życiem codziennym  

Uczestnicy zajęć są mieszkańcami gminy Osiek.  

W swojej bieżącej działalności Dom realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej tj. świadczenie usług opiekuńczych zmierzających do podtrzymania i 

rozwijania niezbędnych umiejętności do samodzielnego i aktywnego życia, jak 

również pozwala na rozwinięcie relacji lokalnych.  

W roku 2012 mamy 15stu podopiecznych, w tym 2 kobiety i 13 mężczyzn.   

 

2. Cele szczegółowe działania ŚDS w Osieku :  

 

- kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności w zakresie samoobsługi 

( usprawnianie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, 

rozwój osobisty i sfery emocjonalnej ),  

- wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej ( współpraca z placówkami psychiatrycznej opieki zdrowotnej ),  

- integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym, rodzinnym ( 

zdobywanie umiejętności współpracy w grupie i komunikowanie się, udział w 

konkursach, spotkaniach integracyjnych, prezentowanie własnej twórczości, 

okolicznościowe spotkania ),   

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom podczas zajęć. 

 

3. Formy działalności prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

W ŚDS w Osieku prowadzone są następujące pracownie : terapia ruchowa,  

stolarska, kulinarna, komputerowa, plastyczna ( arteterapia ).    

We wszystkich pracowniach realizowane są programy terapeutyczne 

uwzględniające założenia indywidualnych planów postępowania, tworzonych 

przez zespół wspierajaco – aktywizujący.  



 

W domu prowadzone są następujące treningi: 

- trening umiejętności społecznych : 

a) rozpoznanie problemów w zakresie umiejętności społecznych uczestników 

zajęć,  

b) pobudzenie u uczestników motywacji do poszerzania zachowań społecznych, 

c) zamiana zachowań na bardziej efektywne społecznie, 

d) przenoszenie uczonych umiejętności na sytuacje codzienne.   

Trening prowadzony jest głównie przez psychologa.  

- treningi samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu 

codziennym: 

a) dbałość o wygląd zewnętrzny,  

b) nauka higieny,  

c) pracownia kulinarna, 

d) gospodarowanie środkami finansowymi,  

e) nabywanie umiejętności praktycznych. 

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów :  

a) kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi,  

b) relacje uczestnika z osobami nieznajomymi z którymi spotykają się na 

zakupach, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach i w innych 

instytucjach. 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu : 

a) rozwijanie zainteresowań kulturą,  

b) rozwijanie zainteresowań audycjami telewizyjnymi, radiowymi, Internetem 

c) udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych 

 

Pracownicy Domu zapewniają uczestnikom pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych i 

niezbędną opiekę.  

ŚDS zapewnia uczestnikom pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego, 

jak również pomoc psychiatryczną poprzez systematyczne wyjazdy do Poradni 

Zdrowia Psychicznego w Starogardzie Gdańskim.  

 

Zakres działań pracowni terapeutycznych w ŚDS w Osieku :  

a) Terapia ruchowa  

Dom wyposażony jest w Siłownie, na której  realizuje się zajęcia 

indywidualne i grupowe mające na celu poprawę aktywności fizycznej i 

poprawę wydolności.  

Zajęcia ruchowe przeprowadzone są również na hali sportowej, która 

umożliwia branie udziału w zespołowych grach i zabawach sportowych.  

          Ponadto organizujemy spacery i piesze wycieczki na świeżym powietrzu.  

b) Pracownia stolarska  



Zajęcia mają na celu podnoszenie sprawności manualnej i umiejętności w 

posługiwaniu się narzędziami stolarskimi i nie tylko. Uczestnicy poznają 

proces obróbki drewna jak również nabywają umiejętności w 

posługiwaniu się narzędziami typu wiertarka, wyrzynarka, szlifierka, 

młotek, pilnik itp.  

W pracowni uczestnicy nabywają  umiejętność pracy indywidualnej jak i 

grupowej. 

    c)  Pracownia kulinarna  

         Pracownia ma na celu doskonalenie umiejętności przysposabiających do  

         pracy w gospodarstwie domowym : obsługa sprzętu AGD, samodzielne  

         przygotowanie posiłków, wypiekanie ciast, przygotowanie poczęstunków  

         na uroczystości w ŚDS.  

         Uczestnicy samodzielnie przygotowują listy zakupów, wychodzą do  

         sklepu. W pracowni prowadzony jest trening samoobsługi, zaradności  

         życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym.  

    d)  Pracownia komputerowa  

    Pracownia jest wyposażona w komputery i drukarki, cyfrowy aparat  

    Fotograficzny oraz dostęp do Internetu. Dzięki takiemu wyposażeniu  

    uczestnicy udoskonalają umiejętności z zakresu wszelkich potrzebnych  

    programów do słuchania muzyki, oglądania filmów, oglądania zdjęć,  

    edytorów tekstu.  

    Korzystając z Internetu uczestnicy rozwijają własne zainteresowania,  

    poszerzają wiedzę o otaczającym ich świecie. 

    Za pomocą aparatu fotograficznego uczestnicy uwieczniają ważne chwile 

    z życia placówki. 

    W pracowni tej prowadzony jest bardzo często trening umiejętności  

     spędzania wolnego czasu.     

e) Pracownia plastyczno – rękodzielnicza  

Pracownia podejmuje różnorodne formy i metody pracy, można tu 

doskonalić uzdolnienia, pobudzać kreatywność i wyobraźnię twórczą,  

jak również usprawnić zdolności manualne.  

 

 

4. Metody, sposoby i kryteria oceny efektów działalności Domu, postępów 

uczestników w Domu typu A : 

 

Każdy uczestnik zajęć w ŚDS w Osieku, podlega ocenie zespołu wspierająco – 

aktywizującego. Wnioski z prowadzonej terapii oraz tok postępowania z 

podopiecznym opisany jest w Indywidualnych Planach Postępowania 

Wspierająco – Aktywizującego.  

Tworzone są również dzienniki zajęć i konspekty zajęć, gdzie opisywana jest 

również aktywność uczestników poszczególnych zajęć. 



Na podstawie zebranych planów, dzienników, konspektów i ocen z każdego 

półrocza zespół posiada niezbędne informacje, służące ewentualnej weryfikacji i 

aktualizacji do Indywidualnego Planu Wspierająco – Aktywizującego dla osoby 

chorej psychicznie.  

 

 

 

5. Możliwości realizacyjne poszczególnych form działania :    

 

Dom dysponuje zasobami ludzkimi, materialnymi i organizacyjnymi. 

W placówce zatrudniony jest zespół wykwalifikowanych pracowników którzy 

tworzą zespół Wspierająco – Aktywizujący. Zatrudniona kadra przygotowana 

jest do realizacji poszczególnych form działania z uczestnikami zajęć.  

Placówka dysponuje odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami do realizacji 

zadań programowych. Poszczególne pracownie posiadają odpowiedni sprzęt, 

umożliwiający prowadzenie zajęć terapeutycznych.  

 

6. Przyjęte kierunki dalszego rozwoju :  

 

- szkolenia pracowników ( zakres terapii, kontaktów interpersonalnych, 

doskonalenie warsztatu merytorycznego ),  

- organizacja nowych form terapii i wsparcia,  

- w miarę możliwości wyposażenie pracowni w nowe urządzenia i sprzęt, 

- dążenie do odbudowania właściwych  relacji uczestnika z rodziną i 

społeczeństwem poprzez udział w imprezach integracyjnych i 

okolicznościowych  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

   



  

 

 
 

 

 
                                     Opracował : 

                                         ………………………… 

                              Miejscowość, data 

                                          ………………………… 

 

 

 

 
 

Uzgodniono z Wojewodą Pomorskim               Zatwierdziła jednostka prowadząca  

                                                                                                 lub zlecająca  

                                                                            Miejscowość, data………………… 

Gdańsk,……………………………...         

  

 

 


