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ROCZNY PLAN PRACY

SnooowrsKowEco DoMU sAMopoMocy
NA ROK 2018

ROZDZTAI.I

Postanowienia wstgpne

1. PODSTAWA PRAWNA

Podstaw4 prawnq przedstawionego Rocznego Planu Pracy Srodowiskowego Domu

Samopomocy w Sandomierzu na rok 2018 jest:

o Ustawa z dnia l2 marca 2004 r. o pomocy spolecznej.

o Ustawa z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie gminny.

o Ustawa z dnia l9 sierpnia I994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

o Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

z atrudni aniu o s 6 b ni epelno spr awny ch.

o Ustawa z dnia 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych.

o Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie irodowiskowych domdw samopomocy.

o Uchwata nr XLVII/620/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 wrzeinia 2017r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwq Srodowiskowy Dom

Santopomocy w Sandomierzu oraz nadania Stetutu.

o Regulamin Organizacyjny SDS.

o Program Dzialalnoici Domu,

o Porozumienie zawarte w dniu 29 lipca 2003 r. pomigdzy Wojewodq Swigtolcrzyskim,

a Burmistrzem Sandomierza w sprawie przyjgcia przez Gming zadari zwiqzanych z

organizacjq i dzialalnoiciq Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.



2. ZASOBY SNOUOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SANDOMIERZU

Zasoby SDS dzielimy na:

o zasoby finansowe,

. zasoby kadrowe (pracownicy),

o materialne domu.

Utrzymame i funkcjonowanie Domu finansowane jest ze Srodk6w na zadama zlecone

z zakr e su p o mo cy s p o le c znej pr zekazany ch pr zez Woj ewo d g.

Kierownik Domu zatrodnia stosownie do potrzeb osoby posiadaj4ce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe.

WskaZnik zatrudnienia pracownik6w zespolu wspierajgco - aktywizuj4cego nie mniej

niZjeden etat na:

o 7 uczestnik6w w domu typu A,

o 5 uczestnik6w w domu typu B.

W Domu znajduj4 sig nastgpuj4ce pomieszczenia wyposa2one w meble i sprzgty

niezbgdne do prowadzonych w nich zajggw tym:

1. Wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbEdnymi urzEdzeniami i sprzgtem

gospodarstwa domowego, pelni4ce funkcje pracowni kulinarnej wraz z jad,alniq;

2. Pracownia plastyczna (spelniaj4carSwnie? rolg sali ogolnej umozliwiaj4cej spotkanie

sig uczestnikow zajg(, i ich rodzin); w ramach pracy w pracowni plastycznej niekt6re

z zajg(, prowadzon e sE ptzez terapeutg w pracowni stolarskiej ;

3. Pracowniakomputerowa;

4. Pracownia rehabilitacyjna;

5. Sala iwiczef,;

6. Pokoj do indywidualnego poradnictwa psychologicznego pelni4cego ponadto funkcjg

pokoju wyciszenia;

7 . Kawiarenka pelni4ca funkcjg jadalni;

8' Dwre lazienki wyposazone w natrysk, jedna w wanng oraz toalety osobno dla kobiet

i mEZczyzn oraztoaleta dla personelu;

9. Szatnia.

Dom jest wyposaZony w sprzgty odpowiednie do reahzacji zadah wspieraj4co -
aktywizuj4cych:



sprzQt do treningu samoobslugi i zaradnolci Zyciowej, w tym pralkg avtomatyczn4,

Zelazko, deskg do pracowania, suszarkg do wlos6w i inne sprzEty w zalehnolci od

rodzaju prowadzonej terapii, atakhe sprzgt sportowo - rekreacyjny;

Sprzgt komputerowy i muzyczny,TY - audio - video.

3. HARMONOGRAM ZAryC W 2018 ROKU

W Srodowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu funkcjonuj e podzial

uczestnik6w na pracownie w systemie tygodniowym z moLliwoSci4 przedhuaenia okresu

pobytu w danej pracowni. O zasadnoSci odst4pienia od systemu tygodniowego dla danego

uczestnika i czasie przedluZenia decyduje zesp6l wspieraj4co - aktywizuj4cy w porozumieniu

z uczestnikiem lub z opiekunem.

Uczestnicy podzieleni s4 na kilka grup i biorqudzial w komplementarnych zajgciach

prowadzonych jednoczeSnie w r62nych pracowniach. Przydzial uczestnik6w do

poszczeg6lnych pracowni ma charakter cykliczny i odbywa sig automatycznie w nastgpuj4cej

kolejnoSci: po tygodniu spgdzonym w pracowni plastycznej uczestnicy przecho dzq na tydzieft

do pracowni kulinarnej, a nastgpnie podejmuj4 tygodniowe zajEciaw pracowni komputerowej.

Uczestnicy bior4 r6wnieZ udzial w zajgciach indywidualnych i grupowych prowadzonych

przez terapeutg z pracowni rehabilitacyjnej, psychologa oraz instruktora ds. kulturalno-

oSwiatowych.

Osoba Wznaczonaprzezkierownika Domu jest odpowiedzialnaza sporzqdzenie wersji

papierowej harmonogramu zqEt na kolejny tydzieh pracy i po jej zatwierdzeniu przez

kierownika, umieszczenie harmonogramu na tablicy informacyjnej, najp62niej w godzinach

porannych w pierwszym dniu roboczym danego tygodnia.

Tygodniowy harmonogram zajgc zawiera informacje dotyczqce podzialu uczestnik6w

na pracownie: komputerowq, plastycznE, kulinarn4. Zamieszczone s4 r6wnie? godziny

indywidualnych i grupowych zajE(, z psychologiem, zajg1 w pracowni rehabilitacyjnej (po

okazaniu przez uczestnik6w odpowiedniego zalwrudczenia lekarskiego) oruz zajE(,

z instruktorem ds. kulturalno-oSwiatowych.

Wz6r- tygodniowy harmonogram zajgt stanowi zalqcznik nr 1



Dziatanra Domu mog4 byd wspierane przez opiekun6w, czlonk6w rodzin

wolontariuszy, o kt6rych mowa w ustawie z dnia24kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i o wolontariacie i inne osoby.

Przedstawiony rozklad, zajEc w SOS gwarantuje zapewnienie pelnej, wszechstronnej

i fachowej opieki oraz wsparcia terapeutycznego uczestnikom plac6wki w procesie rehabilitacji

medycznej, spolecznej i zawodowej orazprzeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu r6wniez

w6r6d ,,Klubowicz6w". ,,Klubowicze" nie s4 objgci indywidualnym planem postgpowania

wspieraj4co - aktywizujQcego i nie podlegaj4 ocenie efekt6w prowadzonej rehabilitacii.

Wz6r oiwiadczenia,, Klubowicza" stanowi zalqcznik nr 2.

4. REGULAMTN SAMORZADU sDS

W Srodowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje Samorz4d zloZony

z uczestnik6w, kt6ry zostaje wybrany w wyniku wybor6w raz w roku. Dopuszcza sig

zprzyczyny np.: rezygnacjr z funkcji przewodniczqcego przeprowadzenia ponownych

wybor6w lub wyborow uzupelniaj4cych w innym terminie.

Samorz4d ma obowi4zek:

1. dawai dobry przyklad pozostalym uczestnikom na terenie plac6wki i pozaniq;

2. godnie reprezentowai oSrodek;

3. wzorcowo przestrzegad regulaminu SDS;

4. pomagai w organizacji r6Znych imprez okolicznoSciowych;

5. protokolowai spotkania spolecznoSci.

Samorz4d ma prawo:

1. zglasza(, propozycje dotyczqce funkcjonowania SDS oraz pomagai wwprowadzaniu

tych propozycjr w zycie (po zatwierdzentu przez kierownika);

2. reprezentowai oSrodek na zewnqtrz podczas r62nych imprez okolicznoSciowych

i sportowych promuj4cych oSrodek.



4. METODY OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZESTNIKA

Po spelnieniu wymog6w formalnych przez osobg ubiegaj4c4 sig o uczestnictwo, jakie

okreSla RozporzEdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie Srodowiskolvych

dom6w samopomocy, wydaje sig decyzjg kieruj4c4 na czas okreslony, nie dluaszy niz trzy

miesi4ce. Zespol wspieraj4co-aktywizuj4cy w tym czasie dokonuje oceny mozliwoSci

psychofizycznych osoby, w celu zaproponowania indywidualnego planu postgpowania

wspieraj4co-aktywizuj4cego. Nastgpnie kieruje sig osobg do Domu na czas okreSlony,

uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbgdny do realizacji indywidualnego planu

postgpowania wspieraj qco-aktywi zuj4cego.

Poniewa2 w Polsce obecnie brak jest aktualnych (nieprzestarzalych),

znotmalizowanych, wystandaryzowanych, metod o zadowalaj4cych parametrach rzetelnoSci

i trafno5ci skonstruowanych do oceny kompetencji spotecznych os6b upoSledzonych umyslowo

i cierpi4cych na choroby psychiczne ustalono, 2e do wstgpnej (dokonywanej

w ci4gu trzech pierwszych miesigcy pobytu) oceny aktualnego funkcjonowania

psychospolecznego uczestnika oraz tzw. ,dojrzaloici spolecznej" wykorzystywany bEdzie

specjalny obserwacyjny arkusz kategorii, skonstruowany ptzez psychologa w porozumieniu

i po konsultacjach z czlonkami zespolu wspieraj4co-aktywizuj4cego. Wykorzystywane bEd4

r6wnie2 informacje uzyskane z wywiadu, dokumentacji medycznej udostgpnionej przez

uczestnika, informacje z obserwacji bezpoSredniej, analizv wytwor6w uczestnika.

Dzigki temu mozliwe bgdzie dokladne poznanie zakresu aktualnych mozliwoSci oraz

uzyskanie doSi obszernego opisu funkcjonowania psychospolecznego uczestnika we

wszystkich sferach Zycia codziennego i na tej podstawie sporzqdzenie indywidualnego planu

postgpowania wspieraj4co-aktywizuj4cego dostosowanego do potrzeb badanej osoby.

W przypadku stwierdzenia koniecznoSci przeprowadzenia badah uzupelniaj4cych

medycznych, psychologicznych lub innych konsultacji, uczestnik zostanie poproszony

o udanie sig do wtaSciwej plac6wki i przedlolenie kierownikowi SDS, psychologowi

wlaSciwego zaSwradczemab4d?opinii. SDS zapewni pomoc i koordynacjg uczestnika orazjego

opiekun6w w powyZsz y ch dzialaniach.

Indywidualna cykliczna ocena funkcjonowania osoby oraz efekt6w prowadzonej terapii

odbywad sig bgdzie podczas zebran zespolu wspieraj4co-aktywizuj?cego zwolywanych

w zalelnoSci od potrzeb, jednak co najmniej raz na szeSi miesigcy. Ocena p6hoczna

dokonywanabEdzie na podstawie informacji ze: wspomnianego wyaej specjalnie do tego celu



opracowanego arkusza obserwacji, wywiadu Srodowiskowego i innej ewentualnej

dokumentacji. Arkusz obserwacyjny wypelnia kaZdy pracownik oceniaj4c uczestnika pod

k4tem efekt6w wtrasnych oddzialywan terupeutycznych lub w przypadku nowoprzyjgtego

uczestnika oceniaj4c ,,wyjSciowy" poziom okreSlonych umiejgtnoSci (l4cznie 76 item6w

pogrupowanych w 6 typ6w arkuszy, metryczki poprzedzeij4ce arkusze oraz informacje

przedstawiane w formie opisowej). Ocena item6w odbywa6 siE bgdzie na 5 stopniowej skali,

na kt6rej I oznaczabrak, a 5 -bardzo dobre uksztaltowanie umiejgtnoSci okreSlanej przez dan4

kategorig. Stopnie poSrednie (2,3, 4) bgd4 charakteryzowai poziom mierzonej zdolnoSci. JeSli

pojedyncza okreSlona kategoria nie bgdzie miala uzasadnienia w rzeczywistym

funkcjonowaniu uczestnika - okreSlaj4cy j4 pracownik napisze ,,nie dotyczy" i przejdzie do

oceny kolejnych kategorii.

W ten spos6b ocenione zostan4 umiejgtnoSci ksztaltowane pruez terapeut6w

z pracowni: plastycznej, kulinarnej, komputerowej i rehabilitacji, przez instruktora ds.

kulturalno-oSwiatowych oraz psychologa. Pozwoli to ustali6, w jakich dziedzinach nastgpuje

postgp, w jakich jest zast6j, a w jakich regres. Badanie to mo2e przyczyni(, siE takZe do

zasygnalizowania i zidentyfikowania ewentualnych nowych zaburzeh lub innych

niebezpieczeflstw, kt6rych niekorzystnym skutkom moana zapobiec poprzez ewaluacjg

indywidualnych plan6w.

Arkusz obserwacyiny psychologa - ocenq wstgpna/pdlroczna umiejgtnoici spolecznych

zalqcznik nr 3.

Arkusz obserwacyjny psychologa - ocena wstgpna/pdlroczna cech osobowoSci zalqcznik nr 4.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni plastycznej - ocena wstgpna/p1lroczna nr 5.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni kulinarnej * ocena wstgpna/p6lroczna nr 6.

Arkusz obserwacyiny terapeuty z pracowni komputerowej - ocena wstgpna/pdlroczna nr 7.

Arkusz obserwacyiny terapeuty z praowni. rehabilitacji - ocena wstgpna/p6lroczna nr 8.

Arkusz obserwacyiny instruktora ds. kulturalno-oiwiatowych - ocena wstgpna/pdlroczna nr 9.

5. INDYWTDUALNY PLAN POST4POWANIA WSPTERAJACO _

AKTYWTZUJ4CEGO

Indywidualny plan postgpowania wspierajQco - aktywizlj4cego jest realizowany

w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Zesp6l wspieraj4co - aktywizujqcy

zbiera sig w zaleZnoSci od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesigcy, celem om6wienia



realizacjr indywidualnych plan6w postgpowania wspieraj4co aktywizuj4cego

i osi4gnigtych rezultat6w, a takhe ewentualnej jego modyfikacji. W przypadku osi4gnigcia

przez uczestnika poziomu samodzielnoSci umoZliwiajqcego uczestnictwo w innych

formach wsparcia, zesp6l wspieraj4co - aktywizujqcy wnioskuje do Dyrektora Osrodka

Pomocy Spolecznej o umo2liwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia

w celu kontynuacji procesu usamodzielniania, w szczeg6lnoSci poprzez odpowiednie formy

rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia. Brak zgody uczestnika narealizacjg

przedstawionych zalohefi indywidualnego planu wspieraj4co aktywizujqcego jest

rozumiany jako odmowa wsp6lpracy ze strony uczestnika w przezwcigZaniu swojej

trudnej sytuacji zyciowej.

ROZDZIA\,II

PLANY PRACY RE,ALIZOWANE W POSZCZEGoLNYCH PRACOWNIACH

w oparciu o naslgpujqce zasad)r:

zasada przystgpnosci przekazywane wiadomosci musz4 by6 zrozumiale

i do sto sowane do moZliwo Sc i poznaw czych podopiecznych.

Zasada indywidualizacji - uwzglgdniane s4 indywidualne moZliwoSci uczestnik6w,

obejmuj4 wlasciwosci psychiczne (v,ryobruznia, spostrzegawczosl, myslenie,

pamig6), moZliwosci intelektualne, frzyczne i emocjonalne warunkujqce

motywacj g, postawg, stopiefl aktywnoSci.

zasadapogl4dowosci - przekaz musi by6 poparty przykladami, iwiczeniami.

Zasada stopniowania trudnoSci - Swiadome przejScie od zadari prostych do coraz

b ar dziej skompl ikowanych.

Zasada zwiqzkuteorii z praktyk4 - ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej

w praktyce.

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Zajgcia plastyczne sQ bardzo skutecznym sposobem na pracg z grupg os6b

upoSledzonych umyslowo oraz os6b z zaburzeniami psychicznymi, gdyZ dzialanie przezsztukg

jest waZnym elementem procesu rewalidacyjnego. Sprzyja og6lnemu rozwojowi os6b

1.

2.

3.

4.

5.



niepelnosprawnych, ich integracji, lagodzeniu napigcia u jednostek nadpobudliwych

i pobudzeniu do dzialania j ednostek apaty cznych.

W czasach 6wczesnych arteterapia bywa niekiedy stosowana u ludzi zdrowych, jako

metoda odprglaiqca, relaksacyjna uwalniajqca od nadmiaru napig6. Dotyczy to szczegolnie

os6b odizolowanych, konfl iktowych, aktywnych zawodowo.

CEL GI,6WNY PRACOWNI PLASTYCZNEJ:

Gl6wnym celem pracowni plastycznej w roku 2018 bgdzie: rozwijanie uzdolnieri

i zainteresowari artystycznych uczestnik6w w r62norodnych dzialaniach i technikach

plastycznych.

Rehabilitacja w pracowni plastycznej bEdzie r6wnie2 sprzyja1 budowaniu pozytywnego

obtazu samego siebie, dawad motywacjg do uczenia sig, a tym samym zwigkszy stopieri

spolecznego usamodzielnienia.

Uczestnicy pracowni plastycznej zapoznajq sig z r62nymi technikami plastycznymi

(malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, wycinanka, plaskorzeflba, mozaika, collage,

witraz, papieroplastyka, wl6kiennictwo, formy przestrzenne) naucz4 sig wykorzystywania

toLnych narzgdzi i przyborow (np.: no?yczki, dziurkacze ozdobne, zszywacz, falownice do

papieru, pistolet do kleju, wypalarka do drewna, laminator, taker, ily do drewna, k4towniki do

wykonywania ramek). Techniki prac i poziom ich trudnoSci dostosowane zostan4 do

indywidualnych potrzeb niepelnosprawnego. DziEki temu aktywnoS6 plastyczna wyzwoli

w uczestniku radoS6 i poczucie spelnienia.

Osi4gnigcie celu gl6wnego bgdzie moZliwe dzigki realizaqi szczeg6lov,rych cel6w

edukacyj no - wychowaw czy ch.

CELE SZCZEG6T,OWE:

Usprawnienie manualne uczestnik6w, tj. nauka wlaSciwego uZycia narzEdzi,

materiai6w oraz sposobu pracy. Nauka dbaioSci o stanowisko pracy.

Usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej tj. doskonalenie sprawnoSci

motorycznej i manualnej pod kontrol4 wzroku.

1.

2.



3. Rozwijanie wra2liwoSci plastycznej, tj. uwraZliwienie na piEkno otaczajqcego nas

Swiata oraz Wrobienie poczucia estetyki. Wyrabianie umiejgtnoSci refleksyjnego

patrzenra na otoczenie i wytwory czlowieka.

4" Pobudzanie do rozwijania wlasnych pomysl6w i ich realizowania tj. pobudzanie do

samo dzieln ej, tw 6r czej aktywno Sci, rozwij anie wyobraZni.

5. Nauka wytrwaloSci w d4Zeniu do celu tj. pomaganie w przezwcigZaniu barier

emocjonalno - motywacyjnych. Budowanie wiary we wlasne moZliwosci.

6. Rozwijanie wlasnej aktywnoSci tw6rczej oraz wyobraflni, wlasnych talent6w

i umiej gtnoSci manualnych, ruchowych.

7. Ksztaltowanie umiejgtnoSci pracy w grupie tj. oddzialywanie poprzez sztukg na

kulturg, atmosferg i obyczaje panuj4ce w grupie.

8. Pobudzanie do zaradnoSci w r62nych sytuacjach 2yciowych. Stwarzanie warunk6w

do zdobywania umiejgtnoSci technicznych i wykorzystywania ich w rohtychsytuacjach

Zyciowych. Korzystanie z urzqdzen technicznych, ulatwiaj4cych funkcjonowanie

w zyciu.

9. Ksztaltowanie kultury iLycia codziennego tj. zwracanie uwagi na stosowanie form

grzecznoSciowych.

l0,Rozwijanie potrzeb kontaktt6w poprzez wyjscia do osrodk6w kultury

oraz integracyjne spotkania.

11. Prace na rzecz SUS i dbanie o otoczenie.

12. Rozwiianie umieietno6ci postueiwania sie r6inorodnymitechnikami plastvcznvmi.

METODY PRACY TERAPEUTYCZNEJ:

1. METODY sLowNE - wyklad, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca

zksiqzkq.

2, METODY OBSERWACJI - oparte sQ na pokazie i obserwacji przedmiot6w oraz

dziel plastycznych.

3.' METODY PRAKTYCZNE - zajEciapraktyczne, lwiczenia, treningi.

4. METODY AKTYWIZUJACE - burza m6zg6w, sytuacyjna, inscenizacji,

problemowa itp.

5. SwoBoDNA EKSPRESJA TWORCZA NA DANY TEMAT, metoda inspiracji.



FORMY PRACY

1" Indywidualna - uczestnik wykonuje zadania specjalnie dla niego przeznaczone;

2. Zbiorowa - wszyscy uczestnicy wykonuj4 jednoczeSnie tg sam4 pracg, chocial

pracujq we wlaSciwym dla nich tempie;

3. Grupowa - polegaj4ca na wykonywaniu zadahprzez kilka os6b. Grupy mog4 liczy(,

2-6 os6b.

W roku 2018 w pracowni plastycznej w ramach terapii zajgciowej uczestnicy wezm1

udzial w nastgpuj4cych krggach tematycznych:

l.Impreza okolicznoSciowa (w ramach trening6w w pracowni plastycznej praca

bgdzie dostosowana do imprez okolicznoSciowych wynikaj4cego z kalendarza SDS na 2018r.

jak i imprez nieujgtych w kalendarzu).

2. T rady cje Swi4teczne (Wielkanoc, B oLe Narodzenie).

3. Obcowanie z kultur4 i sztuk4 (wyjScie do muzeum, BWA, SCK).

4. Pigkno przyrody (wycieczki plenerowe).

5. Fotograficzna pamigd (uzupelnianie kroniki SDS poSwigconej dzialalnoSci

oSrodka).

6. Dekorowanie wngtrz (formy przestrzenne).

7 . Prezenty i upominki (drobiazgi dla najblizszych).

8. Co maluje moja dusza? (swobodna tw6rczoSd malarska, wycinanki, rysunki

i nie tylko).

9. Kartki okolicznoSciowe i zaproszenia.

10. Dbamy o nasze otoczenie (generalne porz4dki, odSniezanie, grabienie liSci,

zamiatame cho dnik6w, p i el g gnacj a kwiatow itp. ).

1 1. Modelarstwo figurowe - relief.

12. Zksiqzk4 na Ty (czytanie poefi, cykliczne spotkania w Bibliotece).

1 3 . RozmaitoSci - wydarzenia i historia (gazetka informacyjna w pracowni plastyc znej).

14. Ramki nakaZdy obrazek.

W ramach pracowni plastycznej realizowane bgd4 ponadto zadania dostosowane do irnprez

okolicznoSciowych wynikaj4cych z kalendarzawydarzeri SDS na20l8 r., jak rcwnie2imprez

nie ujgtych w kalendarzu, a organizowanych nabieZqce potrzebylokolicznoSci.
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PRACOWNIA KOMPUTEROWA

ZajEciaw ramach pracowni komputerowej maj4 na celu udostgpnienie podopiecztymdostEpu

do nowoczesnej techniki, naukg praktycznej i samodzielnej obslugi sprzEtu komputerowego

oraz biurowego. Prowadzone sQ zapomocErohnych metod i form pracy dostosowanych do

stopnia niepelnosprawnoSci, stopnia zaawansowania wiedzy, sprawnoSci manualnej,

umiejgtnoSci pisania i czytaniaoraz indywidualnych zainteresowari i upodobari.

W ramach zajgd w pracowni komputerowej prowadzone sqtakae treningi umiejgtnoSci

praktycznych, gospodarowania wlasnymi Srodkami finansowymi, zalatwiania spraw

urzgdowych, przygotowuj4cych do zatrudnienia, organizowania czasu wolnego wynikaj4ce

z indywidualnych plan6w wspieraj4co - aktywizuj4cych dlaposzczeg6lnych uczestnik6w.

Na rok 2018 zaplanowano nastgpuj4ce krggi tematyczne:

1. Zasady bezpiecznej pracy ze sprzEtem komputerowym.

2. Edytor tekstowy Word i OpenOffice/ LibreOffice (tworzenie dokument6w tekstowych,

edytowanie gotowego tekstu i jego modyfikacja itd.).

3. Internet (przegrqdanie stron internetowych, wyszukiwanie informacji).

4. Srodowisko Windows (tworzenie folder6w, zapis informacji na dysku twardym

, i dyskachzewngtrznych).

5. Obsluga sprzgt6w biurowych Qtrzqdzenie wielofunkcyjne, laminator, drobny sprzgt

biurowy).

6. Aktywizacj azawodowa(monitorowanie ofert pracy, pisanie CV, listu motywacyjnego).

7. Fotografia oraz obr6bka zdjEd cyfrowych (obsluga aparatt fotograficznego

podstawowe zasady fotografii; korzystanie z funkcji programu Picasa).

8. Tworzenie grafiki CorelDradScribus/Paint (poznanie moZliwoSci program6w,

tworzenie prostych grafik, wykonywanie wizyt6wek, ulotek, plakat6w, zaproszeir,

kartek okolicznoSciowych itp.)

9. Prezentacje komputerowe (praktyczne zastosowanie programu OpenOffice Impress).

10. Mistrz Klawiatury (6wiczenie plynnej obslugi klawiatury).

1 1. Redagowanie gazetki SOS 6wartalnik).

12. Rozwijanie zainteresowaf (wyszukiwanie muzyki, film6w, informacji, gier

edukacyjnych i rozrywkowych itd.).

13. Porz4dki w pracowni i w catym oSrodku.
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W obrgbie kaZdego krggu tematycznego realizowane bgdq zapciadostosowane do moZliwoSci

uczestnik6w, okolicznoSci, Swi4t, wy darzeh z Ly cia oSrodka.

Cele do realizacj i na rok 20 1 8 :

1. Nabywanie umiejgtnoSci bezpiecznej pracy z komputerem, sprzgtem biurowym-

przestrzeganie re gulamin6w, instrukcj i i przepis6w.

2. Rozwijanie aktywnoSci i wiary we wtasne mo2liwoSci.

3. Rozwijanie zainteresowari, pasji i uzdolniefl.

4. Wdrozenie do samodzielnoSci w korzystaniu ze sprzgtu komputerowego oraz

biurowego.

5. Zachgcanie do pracy grupowej.

6. Rozwijanie funkcji poznawczych.

7. Poszerzanie wiedzy o Swiecie.

8. Stymulacjarozwojuintelektualnego.

9. Nabywanie i doskonalenie umiejgtnosci poslugiwania sig Internetem.

10. Nabywanie oraz doskonalenie umiejgtnoSci tworzenia wlasnych dokument6w

tekstowych.

11. Nabywanie umiejgtnoSci posiugiwania sig programami graficznymi.

12. Nabywanie umiejgtnoSci tworzenie prostych prezentacjikomputerowych.

13. Nabywanie umiejgtnoSci obslugi aparatu fotograficznego, zapoznanie z zasadami

fotografii.

14. Nabywanie umiejgtnoSci prostej obrobki cyfrowych zdj96 (picasa).

15. Nabywanie umiej gtnoS ci zwiqzanych z aktywizacjq zawodow4.

16. Doskonalenie samodzielnoSci w 2yciu codziennym.

17. Doskonalenie sprawnoSci manualnych.

18. Doskonalenie plynnoSci pisania na klawiaturze.
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19. Wdra2anie do aktywnych form wypoczynku, racjonalnego wykorzystania czasu.

20. Nabywanie umiejgtnoScipraktycznych w zakresie obslugi sprzgtu komputerowego oruz

sprzgtu biurowego.

Metody i techniki pracy:

1. Metody oparte na slowie: wyklad, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca

zpodrgcznikiem.

2. Metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz, pomiar.

3. Metody oparle napraktycznej dzialalnoSci: zajgciapraktyczne,lwiczenia, treningi.

4. Metody aktywizuj4ce:burzam6zg5w, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa itp.

Formy pracy:

1. Praca indywidualna,

2. Praca grupowa.

W ramach pracowni komputerowej realizowane bgdq ponadto zadaniadostosowane do

imprez okolicznoSciowych wynikaj4cych z kalendaruawydarzeri SDS na2018 r., jak r6wnieZ

imprez nie ujgtych w kalendarzn, a organizowanych nabiezqce potrzebylokolicznoSci.

PRACOWNIA KULINARNA

W ramach zajq(, w pracowni kulinarnej realizowane bgd4 gl6wne cele:

1. Prowadzenie trening6w funkcjonowania w zyciu codziennym.

2. Rozw rj anie tro ski o zdrowi e,wy glEd i b ezpieczef stwo.

3. Rozwijanie poczucia estetyki.

4.Wdralanie do prawidlowych nawyk6w Zywieniowych i higienicznych.

5. Wdra2anie do Swiadomego stosowania norm spolecznych, w tym
zwrot6w gr zeczno Sciowych.

6. Ksztaltowanie i doskonalenie umiejgtnoSci samoobslugi, samodzielnoSci i zaradnoSci
zyciowej.
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T.Ksztaltowanie poczucia odpowiedzialno6ci za siebie i swoje otoczenie.

8. Ksztaltowanie umiejEtnoSci komunikacji i pracy w grupie.

Realizacja wyhej wymienionych cel6w odbywa sig w ramach wykonywanych zadan,podczas
kt6rych stosowane s4 nastgpuj4ce metody pracy:

1. Metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz,pomiar.

2. Metody oparte na stowie: wyklad, pogadanka, dyskusja, opowiadanie.

3. Metody oparte na praktycznej dzialalnoSci: treningi: kulinarny, porz4dkowy, obslugi
i zachowania sig przy stole, obslugi sprzgtu codziennego uzytku i AGD, BHP pracowni
kulinarnej, zasad racjonalnego Zywienia, zasad,,savoir- vivre", dekoratorski, trening
dbalo5ci o higieng osobist4 i wygl4d zewngtrzny, trening robienia zakup6w, trening
umiej Etno 5 cr pr akty cznych.

4. Metody aktywizuj4ce:burza mozg6w, metoda sytuacyjna, inscenizacji, problemowa, itp.

W pracowni kulinarnej w ramach terapii nabywane bgd4 umiejgtnoSci samoobslugi, zaradnoSci

Zyciowej i funkcjonowania w zyciu codziennym poprzezprowadzenie trening6w:

l.Trening funkcjonowania w Zyciu codziennym:

a) trening kulinarny:

1 
zapoznartieze sposobami przygotowania prostych posilk6w oraz skomplikowanych dafr
typu zupy, pieczone miEsa, danz gotowanychwarzyw, kasz, makaron6w, ziemniak6w
oraz deser6w i ciast
zapoznanie ze sposobem grillowania migs, ryb,wgdlin twatzyw
zapoznanie ze sposobem przygotowania sal4tek warzywnych, owocowych, kiszonek
(kapusty, og6rk6w), przygotowania dZem6w, konfitur, pasteryzacj4 sok6w i innych
przetwo16w,
zapoznanie ze sposobem pzygotowania potraw na szczeg6lne okazje i imprezy
okolicznoSciowe,
zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania sig przy stole,
zapoznanie i przestrzeganie podstawowych zasad racjonalnego zywienia (podstawowe
skladniki odLywcze, rola witamin w poZywieniu, jak wybierad wartoSciowe produkty,
jak walna jest regularnoSd spoZywanych posilk6w, Zywienie dietetyczne, rcla zi6l,
owoc6w iwarzyw, dostosowanie diety do pory roku)

b) trening umiejgtnoSci praktycznych:

zapoznanie zzasadami higieny i estetyki, zasadamiBHP, instrukcjami, m in.: instrukcja

mycia rEk i dezynfekcji, instrukcja mycia naczyiitrzqdzeh,plan dezynfekcji pracowni

kulinarnej,
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zapozfuante z zasadami estetycznego pzygotowania, podawania i spozywania potraw,

zapoznanie i stosowanie zasad: nakrywania do stolu, kolejnoSci podawania potraw,

rozpoznawania poszczeg6lnych sztu6c6w i ich przeznaczenia, wlaSciwego podawania

pieczywa, sposobu podawania i spo2ywania ser6w oraz wgdlin, prawidlowego

spoZywania ryb, obierania i krojenia owoc6w orazwarzyw,

zapoznanie z instrukcjami obslugi sprzgtu codziennego uzytku i AGD: u2ytkowania
kuchenki gazowej, zmywarki do naczyh, czajnika elektrycznego, miksera, robota
kuchennego, gofrownicy, frytkownicy, sokowir6wki, maszynki do mielenia migsa;
uzytkowania i czyszczenia urzqdzeh chlodniczych, rozmraaania, mycia i dezynfekcji
urzqdzen chlodniczych i zamraLarek, instrukcja mycia okapu nad stanowiskiem
cieplnym,
zapoznante z zasadami dekorowania stolu (ustawianie zastawy, sztu6c6w, Swiec,
kwiat6w) ; dekorowanie potraw i pomieszc zen na r 6Zne uroczysto Sci,

przestrzeganie zagroZef, wystgpuj4cych w Srodowisku pracy (czynniki biologiczne,
chemiczne, psycholo g iczne);

zapoznanie z rodzajami Srodk6w ochrony indywidualnej i zbiorowej: instrukcja
korzystania z odziety ochronnej w pracowni kulinarnej;
zapoznanie z rodzajami substancji chemicznych (Zrqce, drulniqce, uczulajqce) oraz
przestrzegame zasad BHP przy ich wykorzystaniu;
zapoznanie z zasadami higieny osobistej i czynnoSciami higienicznymi na zajEciach
kulinamych;

ksztattowanie codziennych umiejgtnoSci praktycznych: samodzielnoSci w robieniu
zakup ow artykul6w spozywczy ch i o dziezowych or az czy nno s ci porz4dkowych.

trening dbaloSci o higieng osobist4 i wygl4d zewngtrzny:

ksztaltowanie nawyku regularnego mycia ciala, wtros6w, zgb6w, dbania o paznokcie;
nabywanie umiejgtnoSci doboru odzieZy i obuwia adekwatnego do okolicznoSci, pory
roku, warunk6w atmo sferyc zny ch;
rozwijanie umiejgtnoSci planowanego wykonywania czynnoSci zwiqzanych z dbaniem
o odzieZ (pranie, prasowanie).

W rarnach zajg(,w pracowni kulinarnej realizowane bgd4 r6wme2zadaniadostosowane
do imprez okolicznoSciowych wynikaj4cych z kalendarza wydarzeri Srodowiskowego Domu
Samopomocy na20l8 rok oraz inne wydarzenia wynikaj4ce zbrelqcychpotrzeb i okolicznoSci.

c)
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PLAN PRACY PSYCHOLOGA

Podstawowym zadaniem psychologa pracuj4cego w Srodowiskowym Domu
Samopomocy jest wspieranie uczestnik6w zajgcterapeutycznych w nabywaniu i doskonaleniu
ptzez nich kompetencji spolecznych umo2liwiaj4cych im jak najsprawniejsze funkcjonowanie
w codziennym Zyciu. Szeroko rozumiana pomoc psychologiczna adresowana jest takze do
rodzin i bliskich uczestnik6w. Wsp6lpracaznimi ma na celu zoptymalizowanie i ujednolicenie
oddzialywah wspierajqcych zorientowanych na podopiecznych. Do zadan psychologa nalely
takZe merytoryczne wspieranie terapeut6w pracuj4cych w OSrodku, konsultowanie wszelkich
spraw zwrqzanych z funkcjonowaniem spolecznym, emocjonalnym i poznawczym
uczestnik6w.

Do zadar[ psychologa naleLe(. bgdzie:
1. Pomoc psyshologiczna Swiadczona na rzecz uczestnik6w:

1) Poradnictwo psychologiczne (adekwatne do aktualnych potrzeb)
2) Wsparcie emocjonalne w obliczu trudnych zdarzen
3) Interwencja kryzysowa (adekwatnie do potrzeb)
4) Wsparcie informacyjne
5) Pomoc w rozwiqzywaniu ewentualnych konflikt6w - mediacje
6) Rozmowy terapeutyczne maj4ce na celu:

- P r zelamywani e, I ub zmni ej s zanie izolacj i sp o le cznej
- Ksztaltowanie adekwatnej samooceny
- USwiadamianie posiadanych zasob6w wlasnych i Srodowiskowych
- Redukcje stresu i lgku
- Pomoc w adaptacji do sytuacji nowych
- Zwrgkszanie SwiadomoSci wlasnych motyw6w postgpowania
- Nabywanie umiejgtnoSci wyciqganiawniosk6w z wlasnego postgpowania i przewidywania
jego konsekwencji
- Pogtgbianie wgl4du w siebie, poznanie mechanizm6w wlasnej choroby
- Naukg konstruktywnych sposob6w rozladowywania napiEcia

7) Trening umiejgtnoSci spolecznych, maj4cy na celu:
- Nabywanie kompetencji komunikacyjnych adekwatnych do indywidualnych mo2liwoSci
(nauka zasad poprawnej komunikacj i)
- Ksztaltowanie postawy asertywnej
- Ksztaltowanie postawy tolerancyjnej, otwaftoSci na odmiennoS6 innych ludzi
- Naukg wsp6ldzi al ania, ksztaltowani e cech ko leZeriski ch
-Ksztaltowanie postawy zadaniowej w sytuacjach problemowych (nauka konstruktywnego
r ozwiqzywania problem6w)
- Nauka nawiqzywania i utrzymywania zdrowych, funkcjonalnych relacji interpersonalnych

8) Psychoedukacja z zahesu szeroko rozumianego zdrowia, relacji spolecznych (w tym
rodzinnych), problematyki nzalebniefr, przemocy, seksualnoSci i inne - w formie zajgt
wars2tato wych, p o gad a nek, zaj E 6 pro fi I aktyc zny ch.

9) Motywowanie, wspieranie i monitorowanie postgp6w uczestnik6w podczas przygotowari do
impr ezl wy dar zeh oko I i czno Sci owych.
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2. Diagnozowanie funkcj onowania ps)rchospotrecznego uczestnik6w:
Psycholog dokonuje wstgpnej i cyklicznej oceny funkcjonowania uczestnik6w, wykorzystuj4c
specjalnie przygotowane arkusze obserwacyjne. Og6ln4 ocenQ funkcjonowania wraz
z indywidualnym planem wspieraj4co - aktywizuj4cym sporzqdza po konsultacjach
z pozostalymi czlonkami zespolu wspierajQco - aktywizujqcego oraz z uczestnikiem. Oceny
funkcjonowania sE aktualizowane co p6l roku.

3. Pomoc psychologiczna udzielana rodzinie i bliskim uczestnik6w;
i)Poradnictwo i wsparcie
2)Psychoedukacja

3)Konsultacje maj4ce na celu pomoc w rozwiqzywaniu biea4cychproblem6w
4)Motywowanie do wsp6lpracy i uj ednolican ia o ddzialywaf terape uty czny ch

4. Wsp6lpraca z Czlonkami Zespolu Wspieraj4co -Aktywizujqcego.
1 )Konsulto wani e spraw doty czqcy ch funkcj onowania podopiecznych
2)Wsparcie merytoryczne w realizacji codziennych obowi4zk6w
3 ) P o mo c w or ganizacji impr ez I wy dar zeh oko I i czno S ci o wyc h

W ramach pracy psychologa rcalizowane bgd4 ponadto zadania dostosowane do imprez
okolicznoSciowych wynikaj4cych z kalendarua v"ydarzeri SDS na20l8 r., jak r6wnieZ imprez
nie ujgtych w kalendarzrl, a otganizowanych nabiezqce potrzeby/okolicznoSci.
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PLAN PRACY PRACOWNI REHABILITACYJNEJ

Cel gl6wny:

Celem gl6wnym pracowni rehabilitacji ruchowej jest podnoszenie og6lnej sprawnoSci

oraz rozwijanie zdolnoSci motorycznych i koordynacji ruchowej. W trakcie wsp6tpracy

z uczestnikami wykorzystuje sig r6zne metody terapeutyczne diagnozuj4c i dopasowuj4c

indywidualnie terapie do potrzeb.

Cele do reahzacji:

1. Poprawa i utrzymanie wtaSciwego poziomu sprawnoSci ruchowej w ramach |wiczeft

koordynacyjnych, o96lnousprawniaj4cych, manualnych, r6wnowaznych relaksacyjnych,

oddechowych.

2. Sterowanie procesami kompensacji i adaptacji organizmu do wysilkufrzycznego

3. Spacer oraz gty ruchowe jako motywacja uczestnik6w do podjgcia aktywnoSci

ruchowej.

4. Przeciwdzialanieakinezie(bezruchowi)

5. Rozladowanie napigi psychicznych poprzez stosowanie (wicze| relaksacyjnych oraz

oddechowych.

6. Korygowanie wad postawy.

7. Redukcja nadwagi

8. Profilaktyka rozwoju wadnarz1du ruchu.

9. WzrostaktywnoScipsychospolecznej.

10. stymulowanie uczestnik6w w kierunku wzrostu samodzielnosci.

11. Podnoszenie zdolnoSci poznawczych: uwagi, spostrzegawczoflcr, orientacji

w przestrzeni, wyobraZni, umiejgtnoSci mySlenia przyczynowo skutkowego, przewidywania

oraz podejmowania wlaSciwych decyzj|

12. Pogtgbianie nawyku wlaSciwej pielggnacji i higieny, umiejgtnoSd lepszej kontroli

swojego zdrowia.

13. Wdrazanie do zdrowego, higienicznego, i bezpieczniejszego Zycia oraz czynnego

spgdzania azasu wolne go.

14. Utrwalanie nabytychumiejgtnoSci.

Metody ptacy terapeuty w pracowni rehabilitacyjnej
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To terapia wykorzystuj4ca ruch jako Srodek leczniczy. Kinezyterapia, jako jeden

z element6w fizjoterapii uwzglgdnia indywidualn4 jak i grupow4 pracg terapeuty z osobom

niepelnosprawnQ w celu przywr6cenia utraconych funkcji ruchowych,b1d?niwelowania b61u.

Gl6wnymi sposobami pracy sQ lwiczenia ruchowe zar6wno czynme, bierne,

og6lnousprawniajqce, prowadzone z pomoc4 terapeuty, redresyjne, izometryczne, oddechowe

i inne. Terapig ruchem wykorzystuje sig do odtworzenia: sily migsniowej, zakresu ruchu,

stabilizacji stawowej i korekcji postawy, prawidlowych wzorc6w ruchowych.

Dzial lecznictwa, w kt6rym stosuje sig do leczeniawystgpuj4ce w przyrodzie naturalne

czynniki frzyczne, takie jak: czynniki termiczne oraz czynniki fizyczne wytworzote przez

r62nego rodzaiu urzqdzef. W pracowni stosowane s4 urz4dzenia wykorzystuj4ce energig

ciepln4, promieniowanie Swietlne, nadfioletowe, podczerwone, Swiatlo spolaryzowane, prqdy

malej i sredniej czgstotliwosci, oraz aparaty do masaZu wibracyjnego.

Polega na mechanicznym pobudzaniu tkanek najczgsciej za pomocq rqk przy pomocy

okreSloirych technik wywieraj4cych na nie ucisk. Celem masazu jest pobudzenie l<rqZenia

obwodowego i przemiany materii, intensyfikacja cyrkulacji plyn6w tkankowych, a takae

przyspieszenie usuwania szkodliwych substancji powstalych w miEsniach na skutek

ptzernQczenia. Techniki wykonywane na migsniach i stawach pozwalajqgtgboko i efektywnie

r ozlulnic zbyt napigte mi gSnie.

Formy prowadzeniazqEC

Realizacja wymienionych cel6w przebiega w formie indywidualnej pracy

z uczestnikiem lub grupach utworzonych pod wzglgdem jednostek chorobowych, sprawnoSci

psychofizycznej oraz koordynacji ruchowej. Dla tych grup zajgcia odbywaj4 sig od

poniedzialku do pi4tku.

W ramach pracowni rehabilitacyjnej realizowane bgd4 ponadto zadaniadostosowane do imprez

okolicznoSciowych wynikaj4cych z kalendarza v,rydarzeri SDS na20l8r., jak r6wnie2 imprez

nie ujgtych w kalendarzu, a organizowanych nabielqce potrzebylokolicznoSci.
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PLAN PRACY INSTRUKTORA DO SPRAW KULTIJRALNO-OSWIATOWYCH

ZajEcia prowadzone ptzez instruktora do spraw kulturalno-oSwiatowych maj4 na celu:
- ksztattowanie umiejgtnoSci spgdzania czasu wolnego
- nawi1zywanie wsp6trpracy z instytucjami i plac6wkami upowszechniania kultury
oraz Srodkami masowego przekazu,

- ksztaltowanie wlaSciwych postaw i zachowah spotecznych uczestnik6w SDS,
- podtrzymywanie nabytych umieigtnoSci i zainteresowaf uczestnik6w
i inspirowanie ich do zdobywania nowych,
-inspirowanie do udziatru w organizowanych konkursach, turniejach tematycznych, imprezach
lokalnych i krajowych

Metody:

-gry planszowe

-quizy, zagadki, rebusy, ukladanki logiczne

-muzykoterapia (sluchanie muzyki, taniec, Spiew, relaksacj a)

-ogl4danie telewizji, film6w DVD

-kino, teatr

-biblioterapia

Kultura ftzyczna ma na celu zapewnienie wlaSciwego rozwoju ftzycznego

i psychicznego poprzezi

- opanowanie podstawowych umiejEtnoSciorazzasadi przepis6w dyscyplin sportowych

- zdobycie okreSlonego zasobu wiedzy zzakresubezpieczehstwazajgc ruchowych , oraz

ochrony zdrowta

- przyswojenie i opanowanie zasad wsp6l2ycia i wsp6idzialania w grupie, oraz

wsp6lzawodni ctwa sportowego

- zdobycie zasobu wiedzy potrzebnej do organizowania prostych form czynnego

wypoczynku

- rozwijanie i podtrzymywanie sprawnoSci fizycznej

- nabywanie nawyk6w zwiEzanychzprowadzeniem zdrowego stylu Zycia.

Metody:

-gry zespolowe

-gry i zabawy ruchowe

-aerobic (iwiczenia gimnastyczno-taneczne)

-gimnastyka
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-lekkoatletyka

-zajEcia na SwieZym powietrzu

-zawody i rozgrywki sportowe

-imprezy sporlowe

-zajgcia zwtqzane z tematykq: spotl, wychowanie frzyczne, aktywno6 6 frzyczna, rekreacja

ruchowa, zdrowie

-spacery

-piesze wycieczki

- wycieczki rowerowe- maj-wrzesiefl

- basen

- pogadanki

Formy:

- indywidualna

- grupowa

W ramach zajgd prowadzonych przez instruktora do spraw kulturalno-oSwiatowych

realizowane bgd4 zadania dostosowane do imprez okolicznoSciowych wynikaj4cych

z kalendarza wydarzeR SOS na rok 2078, jak r6wnie| imprez nieujgtych w kalendarzu,

a organizowanych na biezqce p otrzeby I okoliczno Sci.
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TEMATYKA SPOTKAN KLUBOWYCH

1. Rekreacja ruchowa:

. Awiczenia silowe,

. Awiczenia rozluLniaiqce,

. ewiczenia rozciqgaiqce,

. Cwiczenia og6lno usprawniai4ce,

. Gry ruchowe .

2. Gry stolikowe - warcaby, szachy, chihczyk, scrabble, gry karciane, i inne.

3. Pracownia komputerowa - gry komputerowa, Internet.

4. Warsztaty plastyczne.

5. Spotkania specjalistyczrre - konsultacje z psychologiem, rehabilitantem i inne w zaleznoSci

od potrzeb.

6. Spotkania tematyczne - rozwijanie indywidualnych zainteresowari - akwarystyka,

muzyka, sport.

Zastrzega sig mo2liwo5d wprowaclzania dorafnych zmian w przedstawionych

planach poszczeg6lnych pracowni ze wzglgdu na r62nicowany stan psychofizyczny

uczestnik6w, absencj % czy nieplanowane imprezy w Srodowiskowym Domu Samopomocy

lub poza nim.
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PLAN IMPREZ I SPOTKAN W ZOTS ROKU

Plan imprez sporlowych, kulturalnych bqdLintegracyjnych organizowanych w 2018 roku.

l. Matzec

o PrzeglQd talent6w os6b niepetnosprawnych pod nazwE,,Piwniczka talent6w"

2. Czerwiec

o ,,Konkurs Taf,ca Os6b Niepelnosprawnych - Sandomierz20lB,,

3. Wrzesieri

o lntegracyjne zawody sportowe os6b niepetnosprawnych

4. Grudzief

o Spektakl teatralny

Z przyczyn mezaleZnych od organizatora moZe ulec zmianie plan imprez na rok 2018.

Nie wymagato zmiany planu pracy w formie papierowej.



Zal. Nr 1

Tygodniowy harmonogra m zajg( - wz6r

dd-dd.mm.rrrr

Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piqtek

c1

oq

Nrc
o
bo
vo
N
oa

d

o

I
d

d
co
N

Imig i Nazwisko uczestnika

hnig i Nazwisko uczestnika

Imig i Nazwisko uczestnika

Imig i Nazwisko uczeshika

Pracorvnia

kulinarna

Inrig i Nazwisko uczestnika

Lnig i Nazwisko uczestnika

Imig i Nazwisko uczestnika

InriE i Nazwisko uczestnika

DEGUSTACJA DLA UCZESTNIKOW W RAMACH TRENINGU KULINARNEGO O GODZ.

13.00-14.00

Pracorvnia

kom puterowa

Lnig i Nazwisko uczestnika

Imig i Nazwisko uczestnika

lmig i Nazwisko uczestnika

Imig i Nazwisko uczestnika

Zajgciaz

psychologicm

Zajgcia z

instru ktorcnr

ds. kulturalno

- oSwiatorvych

Data:

Sporz4dzil: Zatwierdzil:
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Zal.Nr 2

OSWIADCZENIE -wz6r

Imig i Nazwisko ,,Klubowicza"

oswiadczam, iz od dn. za zgodq kierownika SDS korzystam

ze spotkari klubowych na terenie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu,

ul. Katedralna 5, jako,,klub owicz" .

ZapoznaNeml-am sig z obowiqzuj4cymi na terenie SDS regulaminami i przepisami (w tym

regulamin organrzacji Domu, harmonogramem zaJQc, przepisami BHP i PPOZ) i zobowiqzttjg

siE do ich bezwzglgdnego przestrzegania w ramach pobytu na terenie plac6wki. Zostalem

po informow any, 2e wsze lkie dane moj 4 charakter dobrowolny.

Data Podpis Klubowicza

OSwiadczenie obowiqzuje od

Data i podpis kierownika SDS

do

25



Zal. Nr 3
Sandomierz,

Pieczgd nagl6wkowa

Arkusz obserwacyjny psychologa -ocena wstgpna/p6lroczna umiejgtnoSci spolecznych

Imig i nazwisko uczestnika:
Rozpoznanie

1,. Komunikowanie sig:
a) Nie komunikuje siq werbalnie

Uksztattowane sposoby komunikacji
b) Komunikuje siq werbalnie

Zrozumiatodi wypowiedzi pod wzglqdem artykulacyjnym:
1.-------------------------2--- ------3-------- -4----------------------_-_5

Wypowiedzi zupetnie Wypowiedzi w pelni
Niezrozumiaie zrozumiaie

2. Komunikatywno56 (spos6b formulowania tredci):
1-------------------------2--- ------3-------- -4-----____-_______________5

Przewaia najczq6ciej
nielogicznoSi wypowiedzi

3. Adekwatno5i wypowiedzi do sytuacji:

Agresywne nastawienie
do wiqkszoSci os6b

Wypowiedzi w og6le
nieadekwatne do okolicznoici

4, Poziom rozbudowania slownictwa:
1-------------------------2--- ------3-------- _4_____

Bardzo ubogie slownictwo

5. Nastawienie do innych ludzi:

Grubiadski, nigdy nie stosuje
zwrot6w grzecznoiclowych

Ogranicza siq do odpowiedzi
tak/nie na pwania rozm6wcy

W og6le nie potrafi
bronii swojego

L0. Umiejqtno56 adaptacji do nowych sytuacji spolecznych:
t-----

Caikiem nieelastyczny,
du2a sztywno(i zachowai

Nie anga2uje sie
w dziatania grupowe

1"2. Udzielanie pomocy innym, kole2erisko(i:
1,- - - - - - ------ - --- - - - - - - -2- - -----------------------3

Nigdy nie pomaga kolegom;
zupelnie niekoleiedski

Data i podpis pracownika:

Tre(ci formuiowane za ka2dym

razem w jasny, logiczny spos6b

Wypowiedzi zawsze adekwatne
do kontekstu

Slownictwo doii bogate

Spontanicznie adekwatnie do sWuacji
uiywa zwrot6w grzeczno5ciowych

Prowadzi dyskurs, zadaie pytania,

dzieli sie refleksjami

Asertywny, kiedy wymaga
zdania tego sltuacja

Potrafi satysf akcjon ujqco
wsp6lpracowai z grupq

- 4---- - - - - - - - - -------------5
Chqtnie i bezinteresownie pomaga

innym ludziom; jest kole2edski

Samotnik

---2-------------------------3 -*------4-------------------------5
P r zy jazne nastawien ie do

wiqkszoici ludzi

Bardzo towarzyski,
liczne kontakty spoteczne

2-------------------------3--- ----4-------------------------5
Z latwoiciq dostosowu.ie siq

do nowych sytuacji spotecznych

Zatwierdzil
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Zat. Nr 4

Sandomierz,
Pieczgc nagl6wkowa

Arkusz obserwacyiny psychologa - ocena wstepna/p6lroczna cech osobowosci

Imig i nazwisko uczestnika:

Rozpoznanie.

1,. Emocje dominujqce:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4---------------__________5

Zwykle silne negatywne Neutralne/brak afektu Zwykle pozytywne

2. Sita reakcji na bodziec:

t-------------------------2--- ------3-------- -4-----------______________5

Reakcje nieadekwatnie gwattowne Du2e opanowanie

3. Utrzymywanieafektu:

1,-------------------------2--- ------3-------- -4-------------_-----_____5
Bardzo wolne wygaszanie emocji Szybkie wygaszanie emocji

4. lntrowersja - ekstrawersja:

L-------------- -- ---------2
lntrowersja Ambiwersja Ekstrawersja

Duia sztywnodi my5lenia
i zachowania

6, Przewidywanie konsekwencji wtasnego postqpowania:

1-------------- -- ----- ---2
Nigdy nie przewiduje konsekwencji;
prowokuje czqsto konflikty

Przejawia duiq otwartoSi,
chqtnie siq uczy i poszukuje

Jest przewidujQcy i odpowiedzialny;
najpierw my6li p6lniej dziata

Wykazuje bardzo du2q motywacje;
nie poddaje siq z powodu niepowodzeri

Bardzo szybko siq zniechqca
i porzuca rozpoczete dziaianie

8. PunktualnoSi:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4-------------_-__________s

Caikiem niepunktualny Zawsze przychodzi/realizuje
Zawsze sig sp6lnia zadania na czas

9, Prawdom6wnorii:

1-------------------------2--- ------3-------- -4_________________________5

Wykazuje patologiczne Zawsze prawdom6wny - nawet
Klamstwo w wiqkszoSci sytuacji gdy wiq2e sie to z przyznaniem do btqdu

l-0. Uczciwoii/moralnodi:

1_-------------------------2--- ------3-------- _4___________-_____________5

Traktuje innych instrumentalnie; Jest w pelni uczciwy w sytuacjach spoiecznych;
Kradnie/ po2ycza bez pozwolenia szanuje innych bqdqcych w gorszej sytuacji
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11. Pracowitoii:

1-------------------------2--- ------3-------- -4------------------______5
Leniwy; oczekuje wyrqczania Bardzo pracowity; chqtnie pomaga

L2. Odpowiedzialno6i:

1-------------------------2--- ------3-------- -4---------------_-________5

Zupeinie nieodpowiedzialny; Odpowiedzialny w kaidych okoliczno(ciach
nigdy nie dotrzymuje obietnic zawsze dotrzymuje danego stowa

Data i podpis pracownika: Zatwierdzil:
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Zat. Nr 5
Sandomierz,

Pieczgi nagl6wkowa

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni plastycznej - ocena wstgpna/p6lroczna

Imig i nazwisl<o uczestnika: ...........

1. Poziom sprawno6ci manualnej:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4____-__-______________--_5

Du2a niezgrabnoSi ruch6w,
bardzo niska precyzja

2. Ocena estetyczno6ci wytwor6w uczestnika:

1-------------- ------ -----2---
Prace pobrudzone,

niechlujne i nieestetyczne

1,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2
Nie przejawia w o96le

inicjatywy wlasnej

W og6le nie planuje czynnoici
przed podjQciem dzialania

Nie stosuie nigdy

podst. zasad bezpieczefistwa

Nie pilnuje nigdy porzqdk6w

po zakofczonej pracy

W og6le nie
prze.lawia zainteresowafi

Data i podpis pracownika:

3. KreatywnoSi i inicjatywa wlasna:

Uczestnika charakteryzuje

postawa tw6rcza

4. Umiejqtno6i planowania poszczeg6lnych krok6w zwiEzanej z tworzeniem pracy plastycznej:

L-------------- -----------2--- ------3-------- -4-------------------------5

Du2a precyzja i dokladnoii
ruch6w rqk

Zawsze zanim przystqpi do dzialania
dokladnie planuje czynnoSci

Przejawia bardzo duZe zaanga2owanle

podczas wykonywania pracy

Zawsze pamiqta o zachowaniu

nale2ytego bezpieczefi stwa

Zawsze pamiqta o uporzqdkowaniu

stanowiska po zakoiczonym dzialaniu

Bardzo zainteresowany
wymienionymi formami przekazu

Prace wykonuje bez

jakiegokolwiek zaangaiowania

6. Umiejqtno6i radzenia sobie z codziennymi drobnymi naprawami:

, 1------------------------2

plast. (bp. grubodi pqdzla) z przeznaczeniem rqcznei, kleju na oraz stosuje bardziej
(np. papier Scierny) gorQco, itp. wyspecjalizowane narzqdzia

8. Wykorzystywanie podstawowej wiedzy dot. zasad bezpieczeistwa w pracowni plastycznej :

L-------------------------2--- ------3-------- -4--__________-___________5

Nie potrafi Potrafi dopasowaC Potrafi naprawii rozklejone Potrafi wbii gwoidzia, Radzi sobie z reperacjq
zreperowae nawet elementy, zwiqzai sznurkiem, obuwie; dokrqci6 wywiercii otw6r, popr. wiqkszo6ci domowych usterek;
drobnej usterki naoliwii zawiasy, itp. Srubq, itp zeszlifowaadeskq,itp. przejawia,,my(ltechnicznq"

7. Umiejqtno6i obslugi i doboru specjalistycznych narzqdzi oraz przybor6w plastycznych:

---5
Nie dobiera Prawidlowo dobiera przybory Stosuje wiqkszose podst. Poprawnie korzysta zawsze prawidlowo dopasowuje
niczego adekwatnie do prostych czynnosci przybor6w zgodnie z wiertarki, mtotka, pily rodzaj przyboru do potrzeb
do potrzeb

Zatwierdzil:
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Zal. Nr 6
Sandomierz,

Pieczgd nagl6wkowa

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni kulinarnej - ocena wstgpna/p6lroczna

lmig i nazwisko uczestnika:

l.Precyzja ruch6w podczas spoZywania posilku:
1-------------- -----------2--- ------3-------- -4----___________-_________5

Wymaga pomocy drugiej Du2a precyzja ruch6w
osoby podczas jedzenia

2.UmiejgtnoSd planowania poszczeg6lnych czynnoSci zwiqzanych zprzygotowywaniem posilku:
1-------------- -----------2--- ------3-------- -4-------------------------s

Nie potrafi planowai, potrafi samodzielnie zaplanowai
wymaga instruktarzu wszystkie czynnosci zwiazane

krok po kroku z przygotowaniem positku

3.UmiejgtnoSd samodzielnego przygotowania posilku lub dania:
1-------------------------2--- ------3------------------4-- -5

Nie potrafi przygotowai
2adnego posilku

Nie jest w o96le samodzielny,

wymaga pomocy drugiej osoby

Przygotowuje samodzielnie
cale 6niadanie

Przygotowuje samodzielnie
bardziej skomplikowane posiiki (np. zupq)

Zawsze przestrzega zasad zw.
z higienicznym przygotowaniem potraw

Zawsze pamiqta o stosowaniu
podst. zasad bezpiecze6stwa,
wykazuje nale2ytq ostroinoSi

-----5
Stosuje dietq sprzyjajqcq zdrowiu,

dostosowanq do potrzeb organizmu

Samodzielnie planuje i robi

zakupy spo2ywcze

5.UmiejgtnoSi estetycznego podawania potraw i przygotowania stolu:
L-------------------------2--- ------3-------- -4-------__________________5

W og6le nie przywiqzuje Zawsze dba o estetyczne podanie
wagi do wyglqdu potrawy, stolu potrawy i wczedniejsze przygotowanie stoiu

6.Sprz4tanie w kuchni po zakohczonym gotowaniu i degustacji:
1.-------------------------2--- ------3-------- -4-------______________-___5

Nigdy nie porzqdkuje sam Zawsze dopilnowuje porzqdk6w
z wtasnej woli stanowiska pracy po zakofczonym gotowaniu

T.Wiedza dot. podstawowych zasad bezpiecznego zachowania w kuchni:
1_-------------------------2--- ------3-------- -4----------------_________5

Nie przestrzega podst
zasad higieny

Nie stosuje siq do
podst. zasad bezpiecze6stwa,

jest lekkomy6lny

S.Stosowanie wlaSciwego, dostosowanego do potrzeb sposobu odzywiania:
1-------------- -----------2--- ------3--------

Nie dostosowuje diety do
stanu zdrowia ipotrzeb organizmu

9. Samodzielno6i w robieniu zakup6w spo2ywczych:

10. Samodzielno5i w robieniu zakup6w odzie2owych:

t-------------------------2--- ------3-------- -4-------------------______5
Nie jest w og6le samodzielny, Samodzielnie planuje i robi
wymaga pomocy drugiej osoby zakupy odzie2owe
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11. Umiejqtno6i zaplanowania czynno6ci zwiqzanych z dbaniem o odzie2:

1-----------------------2--- ------3-------- -4-----------_-____________5

Nie potrafi samodzielnie zrobii potrafi prawidiowo obsluiyi pralkq,
prania w pralce, ani rqcznego; rozro2nia programy; umie prai rqcznie;
nie uiywa 2elazka obsluguje 2elazko

12. Umiejqtno3ci zwiqzane z domowymi czynno(ciami porzEdkowymi:

Nie potrafi wykonai podst.

czynnoSci porzqdkowych

Higiena osobista i wvglad zewnetrznv:

t. Regularne mycie zqb6w:

1-------------- - - -- - - - - - - -2- - - - ---
Nie myje w og6le

Potrafi zaplanowai poszczeg6lne

czynnodci; samodzielnie sprzEta

Myje regularnie min. 2 razy dziennie

2. Regularne mycie gtowy i higiena ciala:

1,--

Nie myje w og6le Myje regularnie i odpowiednio czqsto

3. Dbalo6i o paznokcie:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4-------_________________5

Nie dba w og6le czySci i obcina regularnie

4. CzystoSi ubrafi:

1-------------------------2--- ------3-------- _4_________________________5

Nie pierze, nie zmienia ubrai Zmienia, pierze regularnie

i tak czqsto jak potrzeba

5. Adekwatno6i odzie2y i obuwia do pogody:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4---------________________5

Ubiera ten sam str6j niezale2nie Dostosowuje str6j do
od warunk6w pogodowych warunk6w zewnetrznych

Data i podpis pracownika: Zatwierdzil:
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Zal.Nr 7
Sandomierz,

Pieczg( nagl6wkowa

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni komputerowej - ocena wstgpna/p6troczna

lmig i nazwisko uczestnika:

1,. Poziom samodzielno6ci w czasie obstugi komputera:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4-------------------------5
W og6le nie potrafi potrafi plynnie samodzielnie

obstugiwai komputera obslugiwai komputer

2. Umiejqtno6ci samodzielnej obslugi sprzqtu biurowego:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4---------______________--5
Nie potrafi obstugiwai Potrafi obslugiwai Potrafi obslugiwai Potrafi obslugiwai potrafi obslugiwaa
zadnego sprzqtu drobny sprzqt drobny sprzqt oraz drobny sprzqt, wymieniony sprzQt oraz
biurowego (np. dziurkacz, zszywacz) drukowai drukowai i kserowai skaner i bindownicq

3. Poziom ptynnodci w pisaniu na klawiaturze:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4------------------------_s

4. Poziom operacji matematycznych oraz umiejqtno6ci przeliczania pieniqdzy:

1,-------------------------2--- ------3-------- -4----------------------_-5
Nie wykonuje 2adnych

dzialai matematycznych

5. Orientacja w zakresie posiadanego bud2etu i umiejqtnodi dysponowania nim:

W og6le nie potrafi
pisaC na klawiaturze

1-------------------------2--- ------3------------------------4----
Nie zna swojego bud2etu
i nie dysponuje nim

6, Umiejqtno5i organizowania swojego czasu wolnego:

Nie potrafi gospodarowai
swoim wolnym czasem

W 0g6le niesamodzielny,
wymaga pomocy drugie.i osoby

W og6le nie
poszukuje zatrudnienla

Data i podpis pracownika:

Plynnie obsluguje
klawiaturQ

Wykonuje bardziej skomplikowane
dzialania matematyczne na kwotach

zlo2onych ze zt i gr

-5
Pelna 6wiadomoiC swoich moiliwoici

finansowych; gospodarowanie

irodkami we wtaCciwy spos6b

Nie przejawia takich
zainteresowai

8. Wykorzystywanie umiejQtno6ci czytania w 2yciu codziennym :

1-------------------------2--- ------3-------- -4-----
Nie wykorzystuje

umiejqtnoii czytania

--5

Organizuje sw6j czas wolny
w kreatywny i poiyteczny spos6b

Bardzo zainteresowany wszystkimi
wymienionymi formami

Bardzo czqsto wykorzystuje
umiejQtnoSC czytania

W pelni samodzielny (np. wypelnia
druki, pisze podania, zasiqga informacjt)

Stale aktywny, regularnie
monitoruje oferty pracy

Zatwierdzit:
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Zai. Nr 8

Sandomierz,
Pieczgi nagl6wkowa

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni rehabilitacyjnej - ocena wstgpna/p6lroczna

Imig i nazwisko uczestnika:

Data urodzenia: ..................

Zglaszane dolegliwo5ci somatyczne:

Obserwowane problemy zdrowotne:

Waga:........... Wzrost:

Higiena osobista i wvglad zewnetrznv:

1,. Regularne mycie zqb6w:

1----
Nie myje w 0g6le

Nie dba w og6le Czyici i obcina regularnie

2. Regularne mycie gtowy i higiena ciala:

1-------------- -- - ----- - --2
Nie myje w og6le

Nie pierze, nie zmienia ubrari

4. Adekwatno(i odzie2y i obuwia do pogody:

1-------------- -----------2--- -----*3-------- --_--------____4_-_
Ubiera ten sam str6j niezale2nie
od warunk6w pogodowych

1-------------- - - - -- - - ---2-----
Nie ma SwiadomoSci choroby

oraz jej konsekwencji

Myje regularnie min. 2 razy dziennie

--3------------ ------------4- --------5
Myje regularnie i odpowiednio czqsto

Zmienia, pierze regularnie
i tak czesto iak potrzeba

Dostosowuje str6j do
warunk6w zewnqtrznych

3-------------- - - - - - --- 4 ---5
Ma peinq 6wiadomoii wlasnej choroby
oraz ograniczed z niej wynikajqcych

Dbanie o wlasne zdrowie:

1'. Swiadomo5i ograniczef wynikajqcych z choroby gt6wnej oraz z chor6b wsp6listniejqcych:

2. Regularno6i w odbywaniu kontrolnych wizyt lekarskich:
L-------------- -----------2--- ------3-------- _4-________________________5

Nie chodzi do lekarza, Odbywa kontrole lekarskie
mimo 2e powinien bardzo regularnie

3. Regularno(i w stosowaniu farmakoterapii:
1-------------- -----------2--- ------3-------- -4_________________-______5

Nie bierze lek6w, Za2ywa leki regularnie,
mimo 2e powinien zgodnie z zaleceniami lekarskimi
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4. Zaradno56 w sytuacji infekcji, drobnego uraa), skaleczenia:

1-------------- -----------2--- ------3-------- -4-*_____________________5
Nie podejmuje Podejmuje proste Bardziej fachowe Skutecznie potrafi pom6c potrafi udzielii
dzialafi, Sdy sytuacja czynnoici (np. obmycie czynnoici (np. skuteczne sobie w czasie pomocy zar6wno sobie,
tego wymaga rany, prymitywna ochrona zabezpieczenie rany, stosowanie infekcji, urazu jak i innym osobom

chorego miejsca) podst. zasad w czasie choroby) lub wezwie pomoc tego potrzebujEcym

5. UmiejqtnoSi samodzielnego zorganizowania i odbycia wizyty w gabinecie lekarskim:
1-------------- -----------2

Nie jest w stanie sam

Zorganizowai i odbyi wizyty

Data i podpis pracownika:

3-------------- --- ------- -4-------------------------5
Samodzielnie planuje

i odbywa kontrole lekarskie

Zatwierdzila:
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Zal. Nr 9

Sandomierz,
Pieczgd nagl6wkowa

Arkusz obserwacyjny Instruktora ds. kulturalno-oSwiatowych - ocena wstgpna/p6lroczna

Imig i nazwisko uczestnika: .............
Data urodzenia: .............

Terapia ruchowa:
L. Poziom zainteresowania terapiq ruchowE:

t-------------------------2--- ------3-------- -4-------------------------s
Calkowity brak DuZe zainteresowanie
zainteresowania r62nymiformami terapii

z. Preferowana forma aktywno(ci:

a) lndywidualna a) Akceptuje jedynie wybrane przez siebie formy aktywno6ci

b) Grupowa b) Akceptuje wszystkie proponowane formy aktywnoSci

Choroby/wady narzqdu ruchu przebyte

lub istniejEce:

Lokomocja:

Koordynacja wzrokowo - ruchowa:

Orientacja przestrzenna i terenowa:

Orientacja w schemacie ciala:

Orientacja zakresu ruchu w stawach

koticzyn 96rnych:

Orientacje zakresu ruchu w stawach

koriczyn dolnych:

Orientacyjne zakresy ruchu w stawach

krggoslu pa:

Sita miq6niowa: Kohczyny 96rne

Koriczyny dolne

Brzuch
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3. Poziom sprawno6ci fizycznej:

1-----
Bardzo niski

5

Bardzo wysoki

4. Dynamika sprawnoSci fizycznej:

Bardzo du2e obni2enie Bardzo duiy wzrost

5. Przestrzeganie zasad podczas brania udzialu w dyscyplinach sportowych:

Zawsze przestrzega

Data i podpis pracownika: Zatwierdzila:
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Za\. Nr 10

(Picczq6 nnsl6Nkonr)

INDYWTDUALNy PLAN pOSTqpOWANTA WSpIERAJACO _ AKTYWIZUJACEGO

dla

lmig i nazwisko uczestnika

data urodzenia:

Opr6cz trening6w zapropollowanych powy2ej realizowane bgd4 inne fonrry usprawniania ucrertrika z*iqrarre. z dzialalnoSc4 Oom,, *
dQzeniu do osiqgniEcia jak naipelniejszei sarnodzieluoSci.

Czas realizacji planu: . . . . . . . . . . .

Osoba sporzqdzajqca: ... ... ...

Osoba zatuierdzajqca:

Czlonkow ie zespolu y,spierajqco - akgnt izuj qce go :

/... ... ... ... ... ... ....

2... ... ... ... ... ... ...

J...........

4... ... ... ...

J... .........

6... .., ... ...

7.,. ... .., ...

Plan postgpowania wspierajqco - aktywizujqcego zostal opracowany w porozumieniu z uczestnikiem.

Podpis uczestnika ..................
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Zal. Nr 11

ZaSwiadczeniewydajelekarz psychiatralublekarzneurologoruzlekarzrodzinny dlaos6bubiegaj4cychsigoskierowaniedo

Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu ul. Katedralna 5.

Nazwisko i imig

Adres zamieszkarria.

ZASWIADCZENIE LEKARZA RODZINNEGO

1. Stan zdrowia pozwala./ nie pozwala na udzial w zajgciach domu.

2. Brak lub wystgpujqce przeciwwskazania do uczestnictwa w zaigciach

3. Infornracja o sprawnoSci w zakresie lokomocji os6b niepelnosprawnych

MiejscowoS6 idata Podpis i pieczg(, lekarza

ZASWIADCZENIB LEKARZA PSYCIIIA.TRY LUB LEKARZA NBUROLoGA

4. Opis aktualnego stanu zdrowia z uwzglgdnieniem stanu psychicznego lub neurologicznego osoby kierowanej do Srodowiskowe

Domu Samoporrrocy:

5. Wystgpqiqce zaburzenia psychiczne lub neurologiczne osoby kierowanej:

MiejscowoSi i data

podpis i pieczgd lekarza psychiatry lub neurologa
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Zal.Nr 12

Sandomierz, dn.

pieczgd SDS

Lista obecnoSci uczestnika - wz6r IMIE I NAZWISKO MIESIAC 2018

Data/podpis osoby odpowiedzialnej

DATA Imig nazwisko NieobecnoSci

UwagiCh NieobecnoSd

nieusprawiedliwiona

dd.mm.rrrr

dd.mm.nrr

dd.mm.nrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rnr

RAZEM

data,/ podpis osoby zatwierdzaj qce.j
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LISTA OBECNOSCT XT,UNOWICZOW . WZ6r

IMIE I NAZWISKO rrrr-mm-dd rrrr-mm-dd rrrr-mm-dd

Zal. Nr 13

Sandomierz, dn

pieczgd SDS

Data/podpis osoby sporzqdzaj4cej

datal podpis osoby zatwierdzajqcej
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Zal"Nr 14

DZIENNIK PRACY WI,ASNEJ ROK 2018

- wz6r dotyczy zajEc prowadzonych w pracowniach

Wpis do dziennika pracy wlasnej zawiera'.

1. Imig i nazwisko prowadz4cego,

2. Datg,

3. Imiona i nazwiska os6b przypisanych do pracowni (obecny nazalgciach,,*",nieobecny

,r-"),

4. Przyjgty w okreSlonymprzedziale czasowym plan zaj96 wspierajqco - aktywizuj4cych,

zgodnie z indywidualnym planem postgpowania wspieraj4co-aktywizujqcego dla

poszczeg6lnych uczestnik6w,

5. Temat krggu tematyczneso * temat zajgc w danym dniu,

6. Cele zajg(, np. usprawnianie sprawnoSci manualnej, trening porz4dkowy,

I . Metody pracy(slowna, pokaz, obserwacj a itd.),

8. Techniki pracy np. papieroplastyka ,

9. Srodki dydaktyczne np. kredki, brystol,

1 0. Przebie g zajE(,: np.

l) Przywitanie z uczestnikami zajgc,

2) Sprawdzenie listy obecnoSci,

3) Przedstawienie metod4 slownq tematu zajg(,,

4) Om6wienie techniki, kt6rE w danym dniu bgdziemy poslugiwa6 sig nazajEciach,

5) Przygotowanie potrzebnych rnaterial6w/produkt6w,

6) Przygotowanie stanowiskapracy,

7) Wykonanie pracy - ptzy instruktazu terapeuty,
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8) Przerwa Sniadaniowa,

9) Dalsze wykonanie pracy,

10) Przedstawienie wynik6w pracy,

l1) Prace porz4dkowe w pracowni,

12)ZajEcia rekreacyjne( gry planszowe, zespolowe itp.),

I 3) Zakohczenie zaj E(. poze gnanie.

Dodatkowo w dzienniku pracy wlasnej kahdego dnia zapisujemy:

1. Rodzaj dodatkowych zajE(, uczestnik6w (np. udzial w zajgciach psychoedukacyjnych,

sportowych , zebranie spolecznoSci, wyj Scia grupowe itp.).

2. Jeheh zachodzitakapotrzeba wpisuje sig uwagi na temat problem6w pojawiaj4cych

sig w funkcjonowaniu uczestnikow.

3. Adnotacja, o kt6rej osoba opuScila SOS l jeSli opuszcza plac6wk E przed.kofrcem

zaiEQ.

4. Godziny, w kt6rych podopieczny zwalnial siE zzajg(,.

Dla psychologa, terapeuty z pracowni rehabilitacyjnej, instruktora ds. kulturalno oSwiatowych

przewiduje sig nastgpuj4c4 formg zapis6w w DZIENNIKU PRACY WLASNEJ 2018.

Wpis do dziennika pracy wlasnej zawiera'.

1. Imig i nazwisko prowadz4cego

2. Datg

3. Przyjgty w okreSlonym przedziale czasowym plan zajg6 wspieraj4co - aktywizujqcych,

zgodny z indywidualnym planem posterowania wspieraj4co - aktywizujqcego dla

poszcze96lnych uczestnik6w

4. Imiona i nazwiska uczestnik6w

5. Rodzaj zajg(, v'rynikaj4cy z planu pracy i realizacji indywidualnego planu postgpowania

wspieraj 4co - aktywizuj 4ce go



Za|. Nr 15

PROGRAMDZIA\,ALNOSCI

SnouowISKowEGo DoMU sAMopoMocy
W SANDOMIERZU

NA ROK 2018

DLA OSOB UPOSLEDZONYCH UMYSI,OWO

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, z siedzibq przy ul. Katedralnej 5,

zwany dalej ,,Domem", jest plac6wk4 pobytu dziennego przeznaczona dla os6b upo5ledzonych

umyslowo w stopniu glgbokim, zfiacznym i umiarkowanym, atakhe os6b

z lekkim upoSledzeniem umyslowym, gdy jednoczesnie wystgpuj4 inne zaburzenia, zwlaszcza

neurologiczne.

Od lstycznia 2018r. zgodnie zUchwalqnr XLVII/62012017 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 wrzelnia 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwE

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu oraznadania statutu SOS jest samorz4dow4

j e dno stk4 or ganizacy jnq.

Program Dzialalnoilci Srodowiskowego Domu Samopomocy i Roczny Plan Pracy

zwierq'q formy wsparcia o charakterze integracyjno - aktywizujqcym. W realizacjE programu

i plan6w v,rtqczeni zostajqczlonkowie rodzini inne osoby z otoczeniauczestnik6w,poczqwszy

od etapu tworzenia tych dokument6w, poprzez fazE wykonawczq, rt po oceng efekt6w

po dej mowan y ch dzialafi .

Praca z uczestnikiem to praca w kt6rej d4zy sig do tego, aby sam uczestnik m6gt byd

traktowany, a takhe sam m6gl poczu1 sig jako pelnoprawny uczestnik Zycia codziennego

rodziny i najblihszego Srodowiska spolecznego. Udzielane w SDS wsparcie nie ma charakteru

izolacyjnego lecz skupia sig na integracji i wsp6lpracy na linii SOS - Srodowisko

podopiecznego, oraz na szeroko rozumianym wyjSciu do spoleczefstwa.

Plan Dzialarfl Srodowiskowego Domu Samopomocy

1. Cel og6lny funkcjonowania SDS

Celem og6lnym funkcjonowania SDS w Sandomierzu jest Swiadczenie dziennych uslug

w zakresie wsparcia terapeutycznego os6b upoSledzonych umyslowo.
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Srodowiskowy Dom Samopomocy jako oSrodek wsparcia dziennego w swojej bie?qcej

dzialalno5ci realizuje zadaniazzakresu pomocy spolecznej, udzielaj1c wsparcia spolecznego

osobom z upoSledzeniem umyslowym, maj4cym trudnoSci zksztaltowaniem swoich stosunk6w

z otoczeniem, pozwalaj4cego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb Zyciowych,

usamodzielnienie i integracjE spoleczn4.

W 2018 roku w ramach pracy z uczestnikami Dom realizowalbgdzie zadaniawynikaj4ce

z zapisow z ustawy o pomocy spolecznej: Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekuficzych,

zmierzajqcych do podtrzymania i rozwijania umiejgtnoSci niezbgdnych do samodzielnego,

aktywnego Lycia.

Aktualnie SDS w Sandomierzuprzygotowany jest na 25 os6b zczego czgS6 osob to osoby

upoSledzone umyslowo. W grupie znajduje sig przede wszystkim renciSci, osoby bez prawa do

zasilku i renty zdrowotnej ,?yjEce ze Swiadczeri pomocy spolecznej.

2. Cele szczeg6lowe dzialania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu -
priorytety:

- ksztaltowanie umiejgtnoSci spotrecznych, interpersonalnych i umiejgtnoSci z zakresu

samoobslugi (w tym usprawnienie wykonywania podstawowych czynnoSci dnia codziennego)

- integrowanie uczestnikow z ich Srodowiskiem lokalnym (w tym - rodzinnym)

- aktywizacja zawodowa.

3. Formy dzialalnoSci prowadzonej przez SUS w Sandomierzu

W SDS w Sandomierzu prowadzone s4 nastgpuj4ce pracownie:

a.) Pracownia kulinarna wraz z jadalniq

b.) Pracownia plastyczna (spetniaj4ca r6wnie2 rolg Sali og6lnej umoZliwiaj4cej spotkanie

sig uczestnikow zajE(, i ich rodzin

c.) Pracownia stolarsko - modelarska

d.) Pracownia komputerowa

e.) Pracownia rehabilitacyjna

f.) Sala cwrczen

g.) Pok6j do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pelni4cy ponadto funkcjg

pokoju wyciszenia.
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W poszczeg6lnych pracowniach realizowane s4:

1.) Trening funkcjonowania w codziennym ?yciu, w tym: trening dbaloSci o wygl4d

zewngtrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejgtnoSci

pr akty cznych, trening go spodarowania wlasnymi Srodkami fi nansowymi ;

2.) Trening umiejgtnoSci interpersonalnych i rozwiqzywania problem6w, w tym:

ksztattowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, s4siadami, z innymi

osobami w czasie zakup6w, w Srodkach komunikacji publicznej, wurzgdach, w

instytucjach kultury;

3.) Trening umiejgtnoSci spgdzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowafl

literatur4, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udzial w spotkaniach

towarzyskich i kulturalnych;

4.) Poradnictwo psychologiczne;

5.) Pomoc w zalatwraniu spraw urzgdowych;

6.) Pomoc w dostgpie do niezbgdnych Swiadczeh zdrowotnych, w tym uzgadnianie

i planowanie termin6w wizytulekarza, pomoc w zakupie lek6w, pomoc w dotarciu do

j ednostek ochrony zdrowia;

7.) Niezbgdn4 opiekg;

8.) Terapig ruchow4, w tym: zajgcia sporlowe, turystykg i rekreacjg;

4, Planowe efekty dzialafi terapeutycznych oraz trening6w u wigkszoSci uczestnik6w:

- wzrost aktywnoSci psychoruchowej oraz sprawnoSci fizycznej

- wzrost umiejgtnoSci nawiqzywania kontakt6w interpersonalnych (nawi4zywanie

i podtrzymywanie rozmowy, umiejgtnoS6 funkcjonowania w grupie, podejmowanie aktywnych

dzialan, wywiqzywanie sig z obowi4zk6w

- zaintere sowanie ucze stni ctwem w zaj Eciach zor ganizowanych

- poprawa motoryki malej i duzej

- wzrost zainteresowania sposobami spgdzania czasu wolnego

- zainteresowanie biez1cymiwydarzeniami w najblihszej okolicy i kraju

- poprawa samooceny

- poprawa rel acj i z r o dzinq i najblilszym Sro dowi skiem

- motywowanie do rozwoju w zakresie samoobslugi i uczestniczeniaw zajgciach.
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5. Wstgpne i p6lroczne metody, sposoby i kryteria oceny postgp6w i funkcjonowania

u czestnik6w o kreSlaj 4 zalqcznil<r:

Arkusz obserwacyjny psychologa - ocena wstgpna/p1lroczna umiejgtnoici spolecznych

zalqcznik nr 3.

Arkusz obserwacyjny psychologa - ocena wstgpna/pdlroczna cech osobowoici zalqcznik nr 4.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni plastycznej - ocena wstgpna/pdlroczna nr 5.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni kulinarnej - ocena wstgpna/polroczna nr 6.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z prac. komputerowej - ocena wstgpna/pflroczna nr 7.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z prac. rehabilitacji - ocena wstgpna/pdlroczna nr 8.

Arkusz obserwacyjny instruktora ds. kulturalno-oiwiatowych - ocena wstgpna/phlroczna nr 9.
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Zal.Nr 16

PROGRAMDZIAN,ANOSCI

SnooowISKowEGo DoMU sAMopoMocy
W SANDOMIERZU

NA ROK 2OI8

DLA 0568 PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzl, z siedzibqprzy ul. Katedralnej 5,

zwany dalej ,,Domem", jest plac6wk4 pobytu dziennego przeznaczon4 dla os6b przewlekle

psychicznie chorych.

Od lstycznia2}l&r, zgodnie zUchwalqnr XLVII/62012017 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 v,rzelnia 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwqL

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Sando mierzu oraznadania statutu SOS jest samorz4dow4

j edno stk4 or ganizacy jnq.

Program DzialalnoSci Srodowiskowego Domu Samopomocy i Roczny Plan pracy

zwierajq formy wsparcia o charakterze integracyjno - aktywizqqcym. W realizacjE programu

i plan6w wlqczenizostajqczlonkowie rcdzini inne osoby z otoczeniauczestnik6w,poczqwszy

od etaliu tworzenia tych dokument6w, poprzez fazg wykonawczE aZ po oceng efekt6w

p o dej mowanych dzialah.

Praca z uczestnikiem to praca w kt6rej d4zy siE do tego, aby sam uczestnik m6gl by6

traktowany a takle sam m6gl poczud sig jako pelnoprawny uczestnik zycia codziennego

rodziny inajblihszego Srodowiska spolecz,rrego. Udzielane w SpS wsparcie nie ma charakteru

izolacyjnego lecz skupia siq na integracji i wsp6lpracy na linii SOS Srodowisko

podopiecznego, oraz na szeroko rozumianym wyjsciu do spoleczeflstwa.

Plan Dzialaf Srodowiskowego Domu Samopomocv

1. Cel ogt6lny funkcjonowania SDS

Celem og6lnym funkcjonowania SDS w Sandomierzu jest Swiadczenie dziennych uslug

w zakresie wsparcia teruperfiycznego os6b przewlekle psychicznie chorych.
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Srodowiskowy Dom Samopomocyjako oSrodek wsparcia dziennego w swojej bie?qcej

dzialalnoSci realizuje zadania z zal<resu pomocy spolecznej, udzielajqc wsparcia spolecznego

osobom z upoSledzeniem umyslowym, maj4cym trudnoSci zksztaltowaniem swoich stosunk6w

z otoczeniem, pozwalaj4cego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb Zyciowych,

usamodzielnienie i integracjg spoleczn4.

W 2018 roku w ramach pracy z uczestnikami Dom rcalizowaN bgdzie zadania

wynikaj4ce z zapis6w z ustawy o pomocy spolecznej: Swiadczenie specjalistycznych uslug

opiekuriczych, zmierzajqcych do podtrzymania i rozwijania umiejgtnoSci niezbgdnych do

samodzielnego, aktywn ego Zy cia.

Aktualnie SnS w Sandomierzu przygotowany jest na 25 os6b z azego czgsd os6b to

osoby przewlekle psychicznie chore. W grupie znajduje sig przede wszystkim renciSci, chociuz

czgSd to osoby bez prawa do zasilku i renty zdrowotnej , Zyjqce ze {wiadczeri pomocy

spolecznej.

Cele szczeg6lowe dziatania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu :

ksztaltowanie umiejgtnoSci spolecznych, interpersonalnych i umiejEtnoSci z zakresu

samoobslugi (w tym usprawnienie wykonywania podstawowych czynno$ci dnia

codziennego)

psychoedukacja

pomoc w dostgpie do niezbgdnych Swrudczen zdrowotnych, w tym uzgadnianie

i pilnowanie termin6w wizytulekarza, pomoc w zakupie lek6w, pomoc w dotarciu do

jednostek ochrony zdrowia

o integrowanie uczestnik6w zich Srodowiskiem lokalnym (w tym - rodzinnym).

3. Formy dzialalnoici prowadzonej przez SOS w Sandomierzu

W SDS w Sandomierzu prowadzone s4 nastgpujQce pracownie: rehabilitacji, kulinarna,

poradnictwa psychologicznego (pomieszczenie pelni ponadto funkcjg pokoju wyciszeri),

komputerowa, plastyczna (pomieszczenie pelni ponadto funkcjg sali og6lnej), stolarsko -

2.
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modelarska, sala cwiczeh. Ponadto funkcjonuj4 dwa pomieszczenia do prowadzenia

dzialalnoSci wspieraj4cej, aktywizuj1cej i rehabilitacyjnej, migdzy innymi w formie trening6w.

Ponadto w domu prowadzone s4:

o Trening funkcjonowania w codziennym Zyciu, w tym: trening dbaloSci o wygl4d

zewngtrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejgtnoSci

praktycznych, trening gospodarowania wlasnymi Srodkami finansowymi;

o Trening umiejgtnoSci interpersonalnych i rozwiqzywania problem6w, w tym:

ksztaltowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, s4siadami, z innymi

osobami w czasie zakup6w, w Srodkach komunikacji publicznej, w urzgdach,

w instytucjach kultury;

o Trening umiejgtnoSci spgdzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowari

literatur4, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udzial w spotkaniach

towarzyskich i kulturalnych;

o Poradnictwo psychologiczne w zakresie poznaniaobj aw6w i przy czynwiasnej choroby,

rozpoznawanie objaw6w nawrotu choroby, radzeme sobie ze stresem, dyscypling

w kuracji lekowej.

Zajgcia slulqce celom om6wionym w poprzednich punktach Planu Dzialahprowadzone

sq w poszczeg6lnych pracowniach. Zakres dzialah poszczeg6lnych pracowni,

a takZe mozliwoSci realizacyjne poszczeg6lnych form dzia\ania, ze wskazaniem posiadanych

zasob6w (ludzkich, materialnych i organizacyjnych) szczeg6lowo reguluje Roczny Plan Pracy

Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.

4. Planowe efekty dzialafi terapeutycznych oraz trening6w u wigkszo5ci

uczestnik6w:

1. Wzrost SwiadomoSci wlasnej choroby i koniecznoSci systematycznego Teczenra,

rczpoznawanie obj aw6w nawrotu choroby.

2. Wzrost aktywnoSci psychoruchowej oraz sprawnolci fizycznej.

3. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.

4. Redukcje lEku.

5. Obni2anie napigcia emocjonalnego.

6. Poprawa relacji z rodzin1i najblilszym Srodowiskiem.

7. Motywowanie do rozwoju w zakresie samoobslugi i uczestnrczeniaw zajEciach.
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8. Wzrost umiejgtnoSci nawiqzywania kontakt6w interpersonalnych (nawi4zywanie

i podtrzymywanie rozmowy, umiejgtnoSi funkcjonowania w grupie, podejmowanie

aktywnych dziaNafi, wywi4zywanie sig z obowi4zk6w).

9. Zainteresowanie uczestnictwem w zajgciach zorganizowanych.

10. Poprawa motoryki malej i wielkiej.

1 1. Wzrost zainteresowania sposobami spgdzania czasu wolnego.

12. Zainteresowania bie?Ecymi wydarzeniami w najbli2szej okolicy i kraju.

13. Poprawa samooceny.

5. Wstepne i p6lroczne metody, sposoby i kryteria oceny postep6w ifunkcjonowania

uczestnik6w okreSlajq zalqczniki :

Arkusz obserwacyjny psychologa - ocena wstgpna/pdlroczna umiejgtnoici spolecznych

zalqczniknr 3.

Arkusz obserwacyjny psychologa * ocena wstgpna/pdlroczna cech osobowoici zalqcznik nr 4.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni plastycznej - ocena wstgpna/pdlroczna nr 5.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z pracowni kulinarnej - ocena wstgpna/p1lroczna nr 6.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z prac. komputerowej - ocena wstgpna/p1lroczna nr 7.

Arkusz obserwacyjny terapeuty z prac. rehabilitacji - ocena wstgpna/pdlroczna nr 8.

Arkusz.obserwacyjny instruktora ds. kulturalno-oiwiatowych - ocena wstgpna/pdlroczna nr 9.
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