
 

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KĄTACH 

WROCŁAWSKICH ZA 2019 ROK 

 

Sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 

grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest 

wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego .  

Dom  obejmuje swym działaniem miasto i Gminę  Kąty Wrocławskie oraz  wszystkie 

gminy powiatu wrocławskiego .  Siedziba  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

mieści się przy ul. 1-go Maja 43C w Kątach Wrocławskich. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu A i B 

a.) TYP A- dla osób przewlekle psychicznie chorych 

b.) TYP B- dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 

                    Dom przystosowany jest dla 30-stu uczestników i został utworzony w dniu 

1 grudnia 2018r. W placówce przebywa łącznie 19 osób. Powiatowy Środowiskowy 

Dom Samopomocy  funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. z p. zm.  w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy, ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994r. z. p. zm.  o ochronie zdrowia psychicznego. Zadanie placówki są 

realizowane zgodnie z Programem Domu a także rocznym planem działalności 

zatwierdzonym przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu oraz Zarządu Powiatu. 



W 2019 roku zakupiono w PŚDS niezbędne wyposażenie, w tym: meble, sprzęt 

rehabilitacyjny oraz sportowy, materiały dydaktyczne a także do materiały  terapii na potrzeby 

poszczególnych pracowni. 

Podopieczni PŚDS wzięli udział w wielu imprezach kulturalnych oraz integracyjnych. 

Wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

mają charakter ukierunkowany na usamodzielnianie uczestników, ich rozwój a także 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz izolacji. 

 

I. Zasoby domu przeznaczone na jego funkcjonowanie. 

 

Środki na sfinansowanie prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Kątach Wrocławskich w 2019 roku wyniosły ogółem  611 476,00 zł ( zadania 

zlecone 390 806,00 zł, zadania własne 220 670,00 zł) -wykorzystano środki w kwocie 

591 840,29 zł (zadania zlecone: 371 274,43 zł, zadania własne 220 565, 86 zł), w tym 

• Zakupu pierwszego wyposażenia oraz materiałów umożliwiających rozpoczęcie 

pracy, w tym mebli 

• Zakup sprzętu do pracowni arteterapii, biblioterapii, pracowni komputerowej i 

rehabilitacyjnej 

• Zakup  materiałów na potrzeby przeprowadzania terapii zajęciowej dla 

podopiecznych placówki 

 

II. Remonty, doposażenie ośrodka: 

W ramach doposażenia ośrodka zakupiono w pierwszym półroczu podstawowe 

wyposażenie tj: 

- meble do wszystkich pomieszczeń   

- projektor multimedialny na potrzeby terapii zajęciowej  

- sprzęt komputerowy dla pracowników oraz uczestników  



- sprzęt AGD/ RTV (wyposażenie pracowni kulinarnej: lodówka, kuchenka, piekarnik, 

mikrofalówka, ekspres do kawy, zmywarka, małe AGD: robot kuchenny, blender 

Pracownia społeczna została wyposażona w telewizor, dysk zewnętrzy do komputera   

-  

Ponadto zakupiono również materiały dydaktyczne dla terapeutów, materiały biurowe, środki 

czystości, materiały do terapii a także UGUL do pracowni rehabilitacyjnej i sprzęt muzyczny na 

zajęcia w ramach muzykoterapii. 

 

III. Kadra PŚDS. 

Kadrę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Katach Wrocławskich w 

pierwszym roku działalności tj. 2019 r. stanowili: 

1. Kierownik -   1 etat  wykształcenie wyższe pedagogiczne, terapeutyczne, 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,    

2. Terapeuta - 1 etat studia wyższe na kierunku fizjoterapia oraz w trakcie specjalizacji  

z zakresu organizacji pomocy społecznej) 

3. Psycholog- 1/5  etatu - studia wyższe kierunkowe, specjalizacje kierunkowe  

4. Asystent osoby niepełnosprawnej - 3 etaty ( wykształcenie średnie) w trakcie 

studiów wyższych na poziomie licencjackim 1 osoba, w trakcie szkoły policealnej o 

kierunku terapia zajęciowa,   

5. Pracownik porządkowy  - 0,5 etatu 

Obsługa księgowa, kadrowa,  prawna, administracyjna, techniczna  i informatyczna 

realizowana na podstawie porozumienia przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych. 

Pracownicy wymienieni w pkt. 1-4 stanowią skład zespołu aktywizująco-wspierającego. W 

zależności od potrzeb posiedzenia zespołu w-a odbywają się systematycznie, nie rzadziej niż 

raz na tydzień. Na posiedzeniach zespół omawia realizacje planów wspierająco-

aktywizujących, diagnozy, oceny okresowe, postępy uczestników, bieżące problemy oraz 

metody ich rozwiązywania a także bieżące sprawy organizacyjne Domu. 

 



IV. Szkolenia kadry: 

W 2019 r. pracownicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy brali udział w 

następujących szkoleniach: 

1.  Szkolenie BHP-6 osób 

2. Szkolenie z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej - 1 osoba    

3. Szkolenie dotyczące RODO-5 osób  

4. Szkolenie kadry przez Kierownika PŚDS-dot. przepisów prawnych, prowadzenia 

dokumentacji, współpracy z rodzicami i opiekunami, jednostkami-5 osób 

5. Trening metapoznawczy - 6 osób 

6. Szkolenie z KPP (kurs pierwszej pomocy) – 6 osób   

 

 

V. Uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

Liczba osób, które korzystały z usług Powiatowego Domu Samopomocy w Kątach 

Wrocławskich w okresie sprawozdawczym od 01.01.2019- do dnia 31.12.2019 wynosiła 21 

uczestników, w tym 12 kobiet i 9 mężczyzn. W okresie sprawozdawczym ubyło łącznie 2 

uczestników: 

• W stosunku do jednej osoby wystąpiono o uchylenie decyzji kierującej z powodu 

braku uczęszczania  zainteresowanego do placówki, który posiada jeszcze 

obowiązek szkolny 

• Jedna osoba wystąpiła o uchylenie decyzji ze względu na jednoczesne przyjęcie do 

Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich 

 

Beneficjentami PŚDS są wyłącznie osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu 

Wrocławskiego: 

• 7 osób posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

• 8 osób posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

• 4 uczestników nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 



8 osób zakwalifikowano do typu A- osoby z zaburzeniami psychicznymi 

11 osób zakwalifikowano do typu B- osoby niepełnosprawne intelektualnie 

Źródłem utrzymania uczestników PŚDS są w większości renty, zasiłki z pomocy społecznej i 

świadczenia pielęgnacyjne. Jedna osoba  pozostaje na utrzymaniu rodziny. 

 

 

Struktura uczestników PŚDS z podziałem na gminy: 

-Miasto Kąty Wrocławskie- 9 osób 

-Gmina Kąty Wrocławskie- 8 osób 

-Gmina Kobierzyce- 2 osoby 

W okresie sprawozdawczym 2019 trzy osoby zakwalifikowane do zajęć w formie klubowej, 

które brały udział w zajęciach a następnie zostały przyjęte jako uczestnicy po otrzymaniu 

decyzji kierującej. 

Średnia liczba  uczestniczących w zajęciach w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wynosiła 

12,55 osoby na 19 przyjętych uczestników  

Głównym powodem nieobecności uczestników były problemy zdrowotne/ pobyty na 

turnusach rehabilitacyjnych, wyjazdy na wakacje, wizyty w szpitalu, wizyty u lekarza, trudności 

z dojazdem. 

Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w 2019 r wyniosła: 79,85 % 

 

VI. Formy i efekty prowadzonej działalności 

Realizacja celów i zadań Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Katach 

Wrocławskich przebiegała zgodnie z założonym Programem Działalności Domu oraz Rocznym 

Planem Działalności Domu , które zostały sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W ośrodku 



przebywały osoby z czasową, administracyjną decyzją kierującą, którym przedłużano kontrakt, 

tym samym pobyt w ośrodku  w związku z brakiem istotnych postępów w realizacji planu 

wspierająco-aktywizującego, szczególnie brak samodzielności w czynnościach dnia 

codziennego, zaradności, brak postępów w realizacji planu wspierająco-aktywizującego, 

okresowy brak możliwości skierowania do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej 

lub warsztatu terapii zajęciowej oraz brak możliwości zatrudnienia w tym w warunkach pracy 

chronionej na przystosowanym stanowisku. Podopieczni PŚDS, którzy przebywają w placówce  

w dalszym ciągu wymagają wsparcia, objęcia pomocą, kształtowania pozytywnych wzorców 

oraz wdrażania odpowiednich relacji społecznych.  

Zadania PŚDS realizowane są w pracowniach: 

1. Pracowni społecznej 

2. Pracowni biblioterapii 

3. Pracowni rehabilitacyjnej 

4. Pracowni arteterapii 

5. Pracowni bukieciarstwa 

6. Pracowni kulinarnej 

7. Pracowni gospodarstwa domowego 

8. Pracowni komputerowej 

9. Pracowni stolarskiej  

10. Ośrodek prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla uczestników oraz ich oraz 

ich rodzin/opiekunów prawnych z psychologiem  

 

Usługi świadczone w PŚDS obejmują w szczególności: 

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym : trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening higieniczny, kulinarny, budżetowy, umiejętności praktycznych. 

Treningi te są realizowane w ramach pracowni społecznej, kulinarnej, gospodarstwa 

domowego oraz rehabilitacyjnej. 

Zajęcia są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Ze względu 

na niepełnosprawności naszych beneficjentów muszą one być powtarzalne, wymagają 



odpowiedniego podejścia oraz motywowania podopiecznych do nauki i podtrzymywania 

czynności również w warunkach domowych. Dlatego też zajęcia układane są w sposób 

atrakcyjny dla podopiecznych np. dbałości o wygląd zewnętrzny poprzez manicure, 

farbowanie włosów itp. Ośrodek zapewnia warunki i jest wyposażony  w niezbędne do 

prowadzenia treningów sprzęty m.in. suszarkę do włosów czy łazienki z prysznicami. 

Umożliwia to także korzystanie z kąpieli również tym z uczestników, którzy w domach 

rodzinnych nie mają takiej możliwości, czy zrobienia prania. Uczestnicy  mają możliwość 

zapoznania się z obsługą pralki automatycznej, zmywarki, kuchenki mikrofalowej, ekspresu 

do kawy, kuchenki indukcyjnej, piekarnika oraz innych drobnych sprzętów gospodarstwa 

domowego. Tego typu zajęcia są przeprowadzane codziennie, podopieczni uczą się 

dbałości o otoczenie zewnętrzne, przygotowują posiłki, po których wykonują czynności 

porządkowe  pod nadzorem i z pomocą terapeuty. Powtarzalność tego typu czynności 

pozwala nabierać uczestnikom systematyczności oraz doskonalić wszystkie ćwiczone 

umiejętności a także kształtować nowe pozytywne nawyki.  

Ośrodek zapewnia codziennie gorący posiłek w formie obiadu, a także dla uczestników 

którzy mają trudną sytuację materialną śniadania. Beneficjenci PŚDS dzięki zajęciom 

kulinarnym mają możliwość kształtowania już nabytych umiejętności oraz rozwijania 

nowych poprzez wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego. Treningi uczą 

samodzielności i zaradności, podkreślają istotę dbania o higienę osobistą w czasie 

przygotowywania posiłków.  Odbywa się to poprzez aktywne uczestnictwo w : 

zapoznawaniu z zasadami, instrukcjami, przepisami bezpieczeństwa, wspólne 

przygotowywanie prostych kanapek jak i złożonych zup czy dań, przygotowanie 

składników do obróbki wstępnej oraz termicznej, planowanie budżetu na zakupy 

niezbędne do przygotowania posiłku, Skuteczne korzystanie z książki kucharskiej, naukę 

savoir-vivre, estetyczne nakrywanie do stołu, przygotowywanie uroczystości zgodnie z 

kalendarzem ośrodka, pieczenie i dekorowanie ciast i ciasteczek, omawianie tradycji 

związanych z poszczególnymi świętami, naukę zdrowego odżywiania, zasad zróżnicowanej 

diety.  

Zagadnienia z obszaru terapii w pracowni społecznej są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie oraz integracji, mają na celu wyeliminowanie ryzyka 

wykluczenia w środowisku.  



Podopieczni biorą udział w pogadankach dydaktycznych, dzięki którym pogłębiają wiedzę 

zdobytą do tej pory, rozwijają umiejętności współpracy w grupie, rozumienia emocji, 

rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji,  radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

czy pogłębianiu empatii. Uczestnicy biorąc udział w występach na różnego rodzaju 

uroczystościach, zwiększają poziom pewności siebie, samoakceptacji a także zadowolenia 

z siebie. Podczas zajęć związanych z rozwiązywaniem zagadek logicznych czy krzyżówek 

nasi beneficjenci zwiększają poziom koncentracji, zasób słownictwa, reedukacja czytania 

oraz wypowiadania się. Przeprowadzane są także lekcje w zakresie posługiwania się 

pieniędzmi, do których wykorzystuje się edukacyjne falsyfikaty banknotów i bilonu. 

2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi 

osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach a także 

ośrodkach kulturalnych. 

Zajęcia te są przeprowadzane w różnych możliwych formach z zastosowaniem 

dostępnych metod, m.in. praca w grupie, indywidualnie, pogadanki ect. Poprzez 

nawiązanie odpowiedniej relacji, zdobycie zaufania oraz życzliwość ze strony 

terapeutów możliwa jest do osiągnięcia znaczna poprawa w zakresie pożądanych 

wzorców, norm społecznych czy komunikacji. Wspieramy uczestników w zakresie 

załatwiania wszelkiego typu spraw urzędowych, przygotowywania pism, 

współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej. Każdy dzień zaczynamy od 

„społeczności”, czyli codziennego spotkania uczestników oraz kadry, na którym 

wszyscy mają możliwość opowiedzieć o aktualnych problemach, wspólnie poszukać 

rozwiązań a także omówić tok bieżącego dnia i zaplanowanych zajęć. 

3. Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań 

muzyką, tańcem, literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, 

uczestnictwo w  lokalnych wydarzeniach kulturalnych. 

Zadania w ramach tych treningów są realizowane w pracowniach biblioterapii, 

muzycznej, społecznej, arteterapii, bukieciarskiej, rehabilitacyjnej jak również poprzez 

aktywne uczestnictwo w organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, udział w 

lokalnych imprezach oraz wizyty w muzeum. Nasi beneficjenci szczególnie angażują się 

w zajęcia muzyczne, które sprawiają im dużo przyjemności. Domownicy przygotowują 



piosenki, które wykonują na różnego rodzaju uroczystościach, które odbywają się w 

ośrodku lub na lokalnych imprezach kulturalnych. W ramach treningów umiejętności 

spędzania wolnego czasu podopieczni zajmują się także dekoracjami, stroikami czy 

witrażami, nad którymi pracują pod okiem terapeuty.  Uczestnicy PŚDS mieli do tej 

pory okazje zaprezentować się na uroczystym otwarciu placówki, Dniu Matki 

organizowanym w ośrodku, podczas delegacji ze starostwa Borken z Niemiec,  na VI 

Powiatowym Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Brzeziej Łące, w czasie wizyty pana 

posła Piechoty, na konferencji podsumowującej zakończenie projektu unijnego 

„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont 

i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich” jak również na pierwszym 

spotkaniu opłatkowym. 

Podopieczni PŚDS dzięki uczestnictwu w zajęciach terapeutycznych rozwijają swoją 

kreatywność, mają możliwość rozładowania napięcia emocjonalnego, kształtowania 

nowych umiejętności oraz rozwijania już posiadanych, a także odnajdywania się w 

różnorodnych sytuacjach zarówno w grupie jak i samodzielnie.  

4. Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.  Uczestnicy biorą udział w indywidualnych 

konsultacjach psychologicznych. W ramach zajęć z psychologiem odbywają się 

rozmowy psychologiczne. Przeprowadzone zostają wywiady psychologiczne, celem 

sporządzenia opinii psychologicznych. Uczestnikom oferowane jest profesjonalne 

wsparcie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo oraz wg potrzeb i możliwości 

uczestników podejmowana jest praca terapeutyczna. Celem spotkań z psychologiem 

jest rozwijanie kompetencji społecznych uczestników, poszerzanie świadomości 

motywów własnych zachowań, kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania 

i wyrażania uczuć, motywowanie do podejmowania aktywności, regularnego 

przyjmowania leków, udziału w wizytach kontrolnych w przypadku osób leczonych 

psychiatrycznie. Spotkanie mają również na celu monitorowanie stanu psychicznego i 

odpowiednie reagowanie w sytuacjach pogorszenia się zdrowia i samopoczucia 

podopiecznych. Regularne diagnozowanie, badanie potrzeb oraz stanu emocjonalnego 

uczestników oraz w razie potrzeby wsparcie psychologiczne obejmuje 

rodziny/opiekuna prawnego. W ramach zajęć uczestnicy mają okazję również wziąć 

udział w indywidualnie przygotowanych i dostosowanych do możliwości 

intelektualnych poszczególnych uczestników ćwiczeniach usprawniających procesy 



poznawcze. Zrealizowane zostały zajęcia integracyjne i psychoedukacja afektywna – w 

formie grupowej. Ponadto w ramach pracy psychologa przewidziana jest współpraca z 

rodzinami i opiekunami uczestników. Spotkania mają charakter konsultacji 

psychologicznych, interwencji kryzysowych, oferowane jest wsparcie dla rodzin / 

opiekunów prawnych. Praca opiera się o zasady i założenia terapii systemowej.   

5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, 

pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, niezbędną 

opiekę.  

PŚDS aktywnie uczestniczy w sprawach naszych podopiecznych, proponuje pomoc w 

załatwianiu różnorodnych tematów, związanych z przygotowaniem pism urzędowych, 

pozyskaniem środków z pomocy społecznej czy umawianiem wizyt lekarskich a nawet 

doprowadzaniem na planowane zabiegi rehabilitacyjne, zlecone przez lekarza. 

6. Terapię ruchową, m.in. zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. 

Placówka posiada odpowiednio wyposażoną pracownię rehabilitacyjną w niezbędny 

sprzęt: drabinki, rowerki rehabilitacyjne, rotor rehabilitacyjny, bieżnię, łóżko 

rehabilitacyjne, tablica do ćwiczeń manualnych orz drobny sprzęt: chusta animacyjna, 

piłki, hantle, taśmy Thera-Band, dyski sensoryczne, jeżyki, woreczki i drążki 

gimnastyczne, skakanki, matę sensoryczną. Dzięki odpowiedniemu zaopatrzeniu 

podopieczni kształtują swoje zdolności motoryczne, pracują nad utrzymaniem 

odpowiedniego poziomu sprawności oraz wyrabianiem pożądanych nawyków 

związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Uczestnicy biorą udział w zajęciach 

w warunkach zarówno otwartych jak i zamkniętych, w zależności od warunków 

atmosferycznych, spacerach kondycyjnych, zajęciach na basenie „Delfinek” w Kątach 

Wrocławskich, zawodach sportowych o charakterze integracyjnym itp. Zajęcia 

rehabilitacyjne są dobrane indywidualnie w zależności od poziomu sprawności 

podopiecznych, są urozmaicone zabawami taneczno-muzycznymi, które spotykają się 

z dużym entuzjazmem, cyklicznie uczestnicy mają możliwość korzystania z zabiegu 

masażu klasycznego, angażują się w treningi higieniczne. 

 

 



 

VII. Udział uczestników PŚDS w imprezach kulturalnych, integracyjnych, 

rekreacyjnych- współpraca z innymi podmiotami. 

 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy organizował w 2019 roku wiele imprez 

kulturalnych, spotkań integracyjnych oraz rekreacyjnych. 

 

• Luty- Uczestnicy obchodzili Walentynki, przygotowano kartki walentynkowe a sam 

ośrodek został udekorowany w liczne serca i kwiaty. 

 

 

Pierwsze  „Walentynki” w PŚDS  

 

Także w lutym odbył się karnawałowy bal przebierańców, na którym podopieczni brali 

udział w zabawach tanecznych, przygotowany został poczęstunek oraz dekoracje na tą 

okoliczność. Bal służył lepszej integracji, a zabawie towarzyszyło mnóstwo radości i 

uśmiechu.  



 

           „Pierwszy Bal Karnawałowy” w PŚDS 

• Marzec- 8 marca Panie świętowały z okazji Dani Kobiet, na które Panowie przygotowali 

piękne kwiaty oraz poczęstunek pod okiem terapeuty. 

 

 

         „Dzień Kobiet” w PŚDS 

Dwoje z podopiecznych obchodziło w marcu swoje urodziny, a dodatkowo 

udekorowano placówkę w związku z nadejściem wiosny. Ośrodek nabrał radosnych 

barw wiosennych kwiatów oraz słonecznej pogody. 



 

                                      „Pierwszy Dzień Wiosny 2019r.” 

• Kwiecień- 12 kwietnia 2019 odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Katach Wrocławskich wspólnie z Powiatowym 

Klubem Seniora oraz mieszkaniem chronionym.  Domownicy przygotowali salę, na 

której odbywała się uroczystość oraz występ w części artystycznej wydarzenia w 

postaci piosenki” Zbudujemy Dom” zespołu Enej a także układu choreograficznego do 

piosenki „ Udomowieni” zespołu Zakopower.  

 

 
      12.04.2019r. Uroczyste otwarcie PŚDS 

W kwietniu podopieczni świętowali także urodziny jednego z domowników. 

 



• Maj- Podopieczni w maju wykonywali dekoracje ośrodka związane ze świętami 

majowymi. Dzięki temu kształtują odpowiednie postawy patriotyczne oraz kultywują 

tradycje. 

 

 
  „Święto Konstytucji 3-go Maja” 

Beneficjenci PŚDS zostali zaproszeni w maju do udziału w III Biegu Integracyjnym, który 

został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Krzyś-byś kolorowo żył”. Mogli brać udział 

w różnorodnych konkurencjach a na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

medale. Mimo złych warunków atmosferycznych domownicy byli bardzo zadowoleni i 

długo wspominali wydarzenie oraz emocje im towarzyszące.  

 

 
       „III Bieg Integracyjny Osób niepełnosprawnych w Kątach Wrocławskich”  

 



 
                   „III Bieg Integracyjny Osób niepełnosprawnych w Kątach Wrocławskich” 

Obchodzono także urodziny jednej z uczestniczek. 

Ośrodek zorganizował uroczyste obchody Dnia Mamy, na które zaproszone zostały 

rodziny oraz opiekunowie naszych podopiecznych. Specjalnie na tą okazję domownicy 

przygotowali piosenkę „ Ukochana Mamo” zespołu Drosel, poczęstunek oraz 

tematyczne dekoracje placówki.  Występ uczestników wywołał falę wzruszeń, po 

którym rodziny wraz z uczestnikami spędzili mile czas przy wspólnym posiłku. 

 

 

 
               „Dzień Matki” w PŚDS 

 

 



 

 

 
       „Dzień Matki” w PŚDS 

 

 

 

 
        „Dzień Matki” w PŚDS 

 

 

 

 



• Czerwiec- Uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wybrali się 

na swoją pierwszą wycieczkę do Środy Śląskiej, na której mieli możliwość zapoznania 

się ze skarbem średzkim w Muzeum Regionalnym, wysłuchali lekcji muzealnej, 

podziwiali widoki z wieży kościoła św. Andrzeja, spacerując poznawali historię murów 

miejskich a na zakończenie zjedli wspólny posiłek w lokalnej restauracji.  

 

 

 

 
„Wycieczka do Miasta Skarbów” Środa Śląska 

 

 

 
        „Średzkie Muzeum” 

 



 
        „Średzkie Muzeum” 

 

Podopieczni PŚDS skorzystali z zaproszenia Stowarzyszenia Rita Baum oraz fundacji 

Eudajmonia na spektakl z cyklu czytanie w ciemności p.t. „Wiek Biblijny”. Po spektaklu 

odbyła się dyskusja i warsztaty z udziałem publiczności.  

 

 

 
„Zdjęcie z aktorami” 

 

Także w czerwcu otrzymaliśmy zaproszenie na Wernisaż prac uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej „ Ostoja”, który odbywał się w Muzeum Regionalnym w Środzie 

Śląskiej.  



 

 
        „Wernisaż w muzeum z uczestnikami WTZ „Ostoja”  

 

 
        „Wernisaż w muzeum z uczestnikami WTZ „Ostoja” 

 

W czerwcu nasi beneficjenci brali aktywny udział w lekcji bibliotecznej w Bibliotece w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, zapoznali się z zasadami 

zachowania w bibliotece oraz korzystania z jej zasobów zarówno w wersji papierowej 

jak i elektronicznej. 



 
         „Zajęcia w bibliotece”  

Podopieczni po raz pierwszy w czerwcu wybrali się na basen „Delfinek” w Kątach 

Wrocławskich, dla części z nich była to pierwsza w życiu wizyta na pływalni, dlatego też 

mieli okazję poznać zasady panujące na basenie i podobnie jak w miesiącach 

poprzednich obchodzili urodziny. 

W miesiącu czerwcu odbyła się także konferencja podsumowująca zakończenie 

projektu unijnego „Aktywni mieszkańcy powiatu wrocławskiego”. 

 

 
                                                                               „Konferencja w Powiecie Wrocławskim” 



Dużą popularnością cieszyły się zajęcia, które zostały po raz pierwszy przeprowadzone 

w ośrodku z zakresu dogoterapii. Domownicy byli bardzo zaciekawieni, chętnie 

zadawali pytania dotyczące poruszanych kwestii oraz aktywnie brali udział w 

proponowanych zabawach z udziałem psów. 

 

 
       „Dogoterapia w PŚDS” 

• Lipiec-  W lipcu odwiedzili nas kadeci Głównej Szkoły Wojskowej „Husarz” we 

Wrocławiu. 

 

 
      „Zajęcia z żołnierzami”  

Uczestnicy PŚDS wraz ze Stowarzyszeniem „Krzyś-byś kolorowo żył” brali udział w 

wycieczce integracyjnej do gospodarstwa agroturystycznego „Zielona Dolina 2000” w 



Krzeptowie. Podczas wycieczki zorganizowano liczne zabawy taneczne, grilla, dojenie 

kozy, karmienie zwierząt znajdujących się w gospodarstwie. 

 

 

 
     Agroturystyka „Zielona Dolina” w Krzeptowie 

 

 

 
Agroturystyka „Zielona Dolina” w Krzeptowie 

 

 



 

 
Agroturystyka „Zielona Dolina” w Krzeptowie 

 

 

 
Agroturystyka „Zielona Dolina” w Krzeptowie 

 

Odbyły się zajęcia integracyjne z dziećmi z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Katach Wrocławskich, na których wspólnie wykonano pracę plastyczną pod okiem 

terapeuty. 

 



 
   „Zajęcia integracyjne z dziećmi z POW” 

 

Na okoliczność delegacji pracowników starostwa Borken w Niemczech, które 

współpracuje z Powiatem Wrocławskim, nasi podopieczni wykonali w części 

artystycznej piosenkę „ Szła dzieweczka do laseczka” . 

 

 

 

                 Konferencja związana z delegacją pracowników zaprzyjaźnionego Powiatu Borken 



 

W lipcu obchodzono w ośrodku Dzień Policjanta. 

 

 
         „Dzień Policjanta” 

Zorganizowano dla uczestników ognisko integracyjne w miejscu wodowania kajaków, 

które mieści się w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy. Domownicy śpiewali przy 

ognisku piosenki, pomagali sobie podczas przygotowywania kiełbasek. 

 

 
             „Pierwsze ognisko uczestników PŚDS” 



 

 
             „Pierwsze ognisko uczestników PŚDS” 

Przeprowadzono kolejne zajęcia integracyjne z dziećmi z POW, tym razem były to 

zawody sportowe, na których przygotowano liczne gry i zabawy, których zadaniem 

było zbliżenie uczestników. Rywalizacje przeprowadzano w grupach mieszanych, a 

poszczególne konkurencje były bogate w śmiech oraz można było zaobserwować 

nawiązujące się relacje.  

 

 
               „Zajęcia sportowe z dziećmi z POW” 



 
                 „Zajęcia sportowe z dziećmi z POW” 

 

• Sierpień- Uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział 

w kolejnej wycieczce, tym razem do Wrocławia. 

 

 
        „ Pierwsza wycieczka do Wrocławia” 



 
         „ Pierwsza wycieczka do Wrocławia” 

 

Nawiązano współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Sportów Wodnych i Rekreacji w 

Borzygniewie, do którego podopieczni wybrali się na wycieczkę wraz z Powiatowym 

Klubem Seniora. Dzięki uprzejmości dyrekcji placówki nasi beneficjenci mogli 

skorzystać z rowerków wodnych, poznać rozkład placówki, spędzić czas przy ognisku 

wraz z seniorami z Powiatowego Klubu Seniora itp.  

 

 
            „Rekreacja w Borzygniewie” 



 
            „Rekreacja w Borzygniewie” 

 

Domownicy PŚDS mieli okazję w sierpniu zaprezentować wieniec dożynkowy, który 

wykonali na zajęciach w ramach pracowni arteterapii na Gminnych Dożynkach w 

Kątach Wrocławskich. 

 

 
            „Dożynki gminne w Kątach Wrocławskich” 



 
„Dożynki gminne w Kątach Wrocławskich” 

• Wrzesień-  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy wziął udział w Białej Niedzieli 

Powiatu Wrocławskiego, na którym prezentował ofertę lokalnej społeczności oraz 

promował usługi, z jakich mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w naszej placówce. 

 

 
„Biała Niedziela Powiatu Wrocławskiego” 



 
„Biała Niedziela Powiatu Wrocławskiego” 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych podopiecznych było uczestnictwo podczas 

VI Powiatowego Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Brzeziej Łące, na którym wykonali 

piosenkę „ Iść w stronę słońca” zespołu 2 plus 1 oraz, na które przygotowywali pod 

nadzorem terapeutów materiały promocyjne a także własne wypieki. Wszyscy 

uczestnicy aktywnie angażowali się w proponowane tego dnia zabawy wraz z 

terapeutami. 

 

 
  VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych w Brzeziej Łące 



 
  VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych w Brzeziej Łące 

 

Na zaproszenie Klubu Kibica Niepełnosprawnego, część z naszych beneficjentów miała 

okazję uczestniczyć w meczu Śląsk Wrocław-Zagłębie Lubin, któremu towarzyszyło 

wiele emocji. 

 

 

 
            Mecz Śląsk Wrocław-Zagłębie Lubin 



 
            Mecz Śląsk Wrocław-Zagłębie Lubin 

• Październik- Gościliśmy w PŚDS pana posła Sławomira Piechotę, który przyjął nasze 

zaproszenie podczas Białej Niedzieli Powiatu Wrocławskiego, która odbyła się we 

wrześniu. Nasi uczestnicy mogli posłuchać o doświadczeniach pana posła oraz 

zaprezentować piosenkę „ Ulecz świat”. 

     
                                                                                     Wizyta Pana Posła Sławomira Piechoty 



 
       Wizyta Pana Posła Sławomira Piechoty 

Nasi podopieczni brali udział w części artystycznej konferencji na zakończenie projektu 

„Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i 

wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich”, na której zaprezentowali 

piosenkę „Remedium” Maryli Rodowicz. 

 

 
 Występ podopiecznych z piosenką p.t „Remedium” M.Rodowicz 



 
       Spotkanie z zespołem muzycznym NK 

Mieliśmy także w październiku przyjemność gościć zespół Nocny Kochanek, który 

przyjął nasze zaproszenie i opowiedział o specyfice pracy muzyków. Nasi podopieczni 

mieli możliwość zadawania pytań oraz zapoznania się z twórczością zespołu. 

• W listopadzie obchodziliśmy Święto Niepodległości w formie klimatycznego 

świecowiska z patriotycznymi pieśniami oraz wierszami. 

 
                 Święto Niepodległości 



 
       Święto Niepodległości 

W tym miesiącu terapeuci przygotowali również niespodziankę dla podopiecznych i 

przebrali się na Dzień Misia. 

 
          „Dzień Misia” 



 
            „Dzień Misia” 

 

Andrzejki świętowaliśmy wspólnie z Powiatowym Klubem Seniora. Zabawie 

towarzyszyły liczne wróżby, lanie wosku, przygotowywanie koktajli  oraz integracja 

poprzez taniec.  

     
                                                                                                                                     „Andrzejki” 



 
   „Andrzejki” 

 

Grudzień rozpoczęliśmy wyjazdem na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia, na 

którym podopieczni mieli możliwość dokonania zakupów świątecznych dekoracji. Dla 

części uczestników pomimo niedalekiej odległości była to pierwsza taka wizyta. 

                                         
Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia 



 
                               Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia 

Uczestnicy obchodzili Mikołajki, na których otrzymali prezenty przygotowane przez Si-

Stars, wręczone przez Panią Paulinę Boratyn. 

”Mikołajki” 



W grudniu odbyła się uroczysta Wigilia, w której udział wzięli podopieczni wraz z 

rodzinami a także zaproszeni goście, z którymi ośrodek współpracuje na co dzień. 

Podopieczni wykonali wybrane wcześniej kolędy a także przełamali się opłatkiem. 

 

 
„Spotkanie opłatkowe” 

 
    „Spotkanie opłatkowe” 

 

 



 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich w 2019 roku 

nawiązał współpracę z: 

 

-Samorządem Powiatowym- organizacja imprez, inwestycje, 

 

-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- procedura skierowania do PŚDS, 

 

-Ośrodkiem Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, 

 

-samorządami gminnymi, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej- pozyskiwanie 

świadczeń z pomocy społecznej, skierowania do PŚDS, 

 

-lokalnymi ośrodkami kultury- ( biblioteka, Muzeum ), 

 

-lekcje biblioteczne oraz muzealne, 

 

-Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą- organizacja zajęć integracyjnych, 

 

-Warsztatem Terapii Zajęciowej „Ostoja”,  

 

-Stowarzyszeniem „Krzyś-byś kolorowo żył”,  

 

-Fundacją Eudajmonia, Stowarzyszeniem Rita Baum, Klub Kibica Niepełnosprawnego.,  

 

-Powiatowym Klubem Seniora-zajęcia integracyjne. 

 

Dzięki realizacji zadań Domu można zaobserwować znaczącą zmianę w naszych 

uczestnikach, którą potwierdzają także rodzice i opiekunowie, szczególnie w obszarze 

zwiększonej pewności siebie, otwartości, podejmowaniu wyzwań, samodzielności. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia podopiecznym niezbędne 

warunki do rozwoju oraz kształtowania prawidłowych nawyków, stosowania 

powszechnie używanych norm i zasad, poprzez odpowiednią pomoc i wsparcie jak 

również poczucie bezpieczeństwa i życzliwość.  Działalność ukierunkowana na 

uczestnictwo w imprezach pozwala podopiecznym poczuć się swobodnie w 

środowisku osób zdrowych, daje poczucie akceptacji i integracji. Wszelkie wyjazdy dają 

im możliwość doświadczania pewnych sytuacji często po raz pierwszy w życiu, co 

pozwala im uczyć się zachowania w sytuacjach dnia codziennego, kształtowania 

wzorców, rozbudzają ciekawość i rozwijają zainteresowania. Poprzez udział w terapii 

w PŚDS nasi beneficjenci zyskują zwiększoną szansę integracji, rehabilitacji społecznej 

oraz mają możliwość uniknięcia izolacji społecznej. 

 


