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1. Zadania PDS: 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi został powołany Uchwałą Nr 

XXXVI/239/02 z dnia 30 września 2002 r. Jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie 

chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom zapewnia całodzienny pobyt, podstawowe 

świadczenia opiekuńcze i rekreacyjno – kulturalne. Funkcjonuje na podstawie następujących aktów 

prawnych:  

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 920); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876); 
3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685); 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

284,374,568,695,1175); 
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.  Nr 238, poz. 1586); 

6) uchwały Nr XXXVI/239/02 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 września 2002 r.  
w sprawie organizacji Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum Rehabilitacyjno – 
Kulturalnego  
w Białogardzie; 

7) uchwały Nr XXX/144/2017 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 10.02.2017 r.  
w sprawie statutu Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum Rehabilitacyjno – 
Kulturalnego  
w Białogardzie; 

8) uchwały Nr 64/2020  Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 31.08.2020 r.  
w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum 
Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Białogardzie; 

 

Powiatowy Dom Samopomocy powstał dzięki współdziałaniu władz samorządowych  

z wojewódzkimi. Został  utworzony jako samodzielna jednostka budżetowa, podległa Radzie Powiatu 

w Białogardzie. Swoją działalność Dom rozpoczął 1 grudnia 2003 roku. Jest ośrodkiem wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi po 18 roku życia. Podopieczni PDS to osoby  

z ustalonym  stopniem  niepełnosprawności, choć od grudnia 2010r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy nie jest to wymóg konieczny.  

Zakres działania Ośrodka wyznacza Statut Powiatowego Domu Samopomocy – Centrum 

Rehabilitacyjno Kulturalne w Białogardzie, stanowiący załącznik do Uchwały nr  XXX/144/2017 Sesji 

Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2017 roku. 

Celem działania Ośrodka jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia  

i organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób lub organizacji na rzecz 
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osób niepełnosprawnych, poprawa funkcjonowania społecznego uczestników, podtrzymywanie  

i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania uczestników. 

Celom tym podporządkowana jest każda sfera działalności Domu – baza, wyposażenie, organizacja  

i metodyka pracy z uczestnikami. Ponadto dla każdego uczestnika przygotowywany jest indywidualny plan 

postępowania wspierająco – aktywizującego. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa kadra Domu, która 

składa się z 14 pracowników etatowych, w tym terapeutów, pedagoga, logopedy. Skład zespołu Wspierająco 

- aktywizującego stanowi 11 pracowników merytorycznych. Podopieczni objęci są również wsparciem  

psychiatrycznym przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w Białogardzie. Dom jest otwarty na potrzeby i 

oczekiwania osób z zaburzeniami psychicznymi, poszukujących wsparcia i akceptacji z terenu Powiatu 

Białogardzkiego. 

Jednym z podstawowych działań Domu jest wzmacnianie poczucia własnej wartości  

i tożsamości uczestników. Sfera ta ma wyjątkowe znaczenie w pracy z ludźmi mającymi wielorakie 

problemy natury psychicznej. Izolacja społeczna, osłabienie więzi z najbliższą rodziną, brak sukcesów 

osobistych – to tylko niektóre z przyczyn bardzo niskiego poczucia własnej tożsamości samooceny. 

Powiatowy Dom Samopomocy realizuje różnorodne formy działań związanych z rehabilitacją społeczną, 

zawodową i leczniczą osób z zaburzeniami psychicznymi. Zależy nam, aby  nasi uczestnicy dobrze 

funkcjonowali w środowisku. Dlatego też podejmujemy działania: 

Rehabilitacja zawodowa- polega na kształtowaniu cech kierunkowych koniecznych do podjęcia 

roli społecznej pracownika i wspomaganiu rozwoju cech prowadzących do wyboru odpowiedniego miejsca 

pracy. Przygotowanie do pełnienia roli pracownika odbywa się poprzez pracę nad rozwojem osobowości 

oraz przyuczeniem do konkretnej pracy. Dla tych celów zostały stworzone pracownie: gospodarstwa 

domowego, komputerowa, fotograficzno filmowa, ceramiczna, plastyczna, rehabilitacyjna, stolarsko - 

modelarska i polisensoryczna. 

Rehabilitacja społeczna – dom prowadzi działania umożliwiające uczestnikom zdobycie 

optymalnego poziomu samodzielności. Działania realizowane są poprzez: 

-        wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego uczestnika poprzez doświadczanie; 

-     rozwój aktywności twórczej i ekspresji artystycznej. Umożliwia to uczestnikom samorealizację w        
działaniach artystycznych; 

-        integrację społeczną i uaktywnienie poprzez działania sportowe; 
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-      wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego poprzez różne formy działań rekreacyjnych  
i kulturalnych; 

-       udział w integracyjnych imprezach kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych, koncertach, spektaklach  
i wyjazdach tematycznych. 

Uczestnicy Ośrodka biorą udział w szeregu imprez integracyjnych organizowanych przez 

zaprzyjaźnione Ośrodki z terenu naszego województwa. Często wyjeżdżają na wycieczki, pikniki, zawody 

sportowe. Stają się koneserami sztuki przez oglądanie wystaw, biorą udział w przedstawieniach teatralnych, 

z ogromną chęcią uczestniczą w seansach. 

Rehabilitacja zdrowotna- polega na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych grupowych  

i indywidualnych, dzięki czemu następuje zdobywanie usprawnienia fizycznego uczestników. Pracownicy 

Domu są w stałym kontakcie z lekarzami rodzinnymi i innymi specjalistami, monitorując stan zdrowia 

podopiecznych. Prowadzone są zajęcia taneczno – ruchowe. Uczestnicy lubią aktywny odpoczynek na 

świeżym powietrzu. 

2. Organizacja PDS: 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, zgodnie 

 z którym w 2020 roku  w celu realizacji zadań funkcjonowały wymienione poniżej komórki organizacyjne: 

1. Zespół Wspierająco - Aktywizujący 

2. Dział Administracyjno – Księgowy 

 

 

 

 

2.1. Kadra PDS – CRK 

W PDS według stanu na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było  15 osób na 14 etatach 
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WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB LICZBA ETATÓW 

Dyrektor 2 2 

Główny księgowy 1 0,5 

Specj.d/s ekonomiczno 

administracyjnych 

1 0,5 

Fizjoterapeuta 1 1 

Terapeuta 2 2 

Starszy specjalista pracy socjalnej 1 1 

Opiekun 5 5 

Terapeuta zajęciowy 1 1 

Pedagog 1 1 

OGÓŁEM: 15 14 

Tabela2. Struktura zatrudnienia  pracowników 

 

2.1.1 Struktura wykształcenia: 
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Pracownicy PDS legitymujący się wyższym wykształceniem stanowią  66,67% kadry. 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA OSÓB 

WYŻSZE (MAGISTERSKIE) 10 

ŚREDNIE 3 

POLICEALNE 2 

                   Tabela3. Struktura wykształcenia pracowników 

2.1.2. Doskonalenie zawodowe: 

W 2020 roku zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie: 

• Szkolenie „Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego – zagadnienia praktyczne dla 

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”-  udział w szkoleniu wziął  

1 pracownik; 

• Szkolenie „Diagnoza uczestnika oraz tworzenie Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco - 

Aktywizującego” - udział w szkoleniu wzięło 10 pracowników; 

• Szkolenie „Współpraca zespołu wspierająco – aktywizującego” udział w szkoleniu wzięło  

7 pracowników; 

1.1. Uczestnicy: 

 W 2020 roku z usług Domu  na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o pobycie 

skorzystało 54 uczestników, w tym 25 kobiet. Dom obejmuje opieką i rehabilitacją 54 osobową 

grupę podopiecznych z terenu powiatu białogardzkiego, z tego 35 osób z terenu miasta Białogard, 8 

osób z gminy Białogard, 9 osób z gminy Tychowo, 2 osoby z gminy Karlino. Skład osobowy 

uczestników Ośrodka wytypowany jest na podstawie decyzji PCPR w Białogardzie. 
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W 2020 roku ubyło 6 podopiecznych (2 osoby z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia,  

2 osoby z uwagi na zmianę sytuacji życiowej, 1 osoba z uwagi na sytuację rodzinną, 1 osoba  

z uwagi na usamodzielnienie).Na miejsce osób, które opuściły Ośrodek zostało przyjętych 6 osób. 

Na dzień 31.12.2020 r. Ośrodek liczył 54 uczestników. 

Struktura wieku i płci w PDS w 2020 roku przedstawia się następująco: 

WIEK 

UCZESTNIKÓW 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM 

22-40 LAT 14 15 29 

41-60 LAT 6 9 15 

POWYŻEJ 60 LAT 5 5 10 

Tabela 4  Struktura wieku i płci w ŚDS 

 

1.2 Formy i efekty realizowanych działań: 

W stosunku do  uczestników w PDS za ich pisemną zgodą prowadzone było postępowanie 

wspierająco – aktywizujące w formie zajęć grupowych i indywidualnych , które obejmowało 

opisane niżej działania: 

 

1.2.1 Trening funkcjonowania w codziennym życiu: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia 

2020 roku codziennie w formie grupowej i indywidualnej. Niemniej jednak z uwagi na panującą 

pandemię COVID 19 i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 

działalność Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz 

od 24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
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Cel zajęć: 

1. Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności uczestników w zakresie samoobsługi  

i zaradności życiowej; 

2. Wyrabianie wśród uczestników nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą; 

3. Rozwijanie umiejętności kulinarnych; 

4. Nabycie umiejętności praktycznych między innymi takich jak kształtowanie orientacji 

przestrzennej; 

5. Utrwalanie  i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej; 

6.  Wzrost poziomu umiejętności związanych z dokonywaniem zakupów - odpowiedniego 

zachowania się w sklepie; 

7. Poprawa efektywności w zakresie dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny uczestników, 

8. Wypracowanie oraz utrwalenie nawyku regularnego dbania o higienę osobistą i wygląd 

zewnętrzny. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o analizę kart okresowej oceny wyników postępowania 

wspierająco – aktywizującego: 

1. Podtrzymanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia; 

2. Zwiększenie umiejętności manualnych i percepcyjnych; 

3. Rozwijanie zdolności indywidualnych; 

4. Wzmocnienie poczucia własnej wartości; 

5. Poprawienie nastroju, rozwinięcie umiejętności współdziałania; 

6. Wyrobienie poczucia estetyki i wyobraźni; 

7. Udoskonalenie sprawności ruchowo – manipulacyjnej; 

8. Podtrzymywanie umiejętności w zakresie przygotowania prostego posiłku, niewielki wzrost 

umiejętności potrzebnych przy przygotowaniu posiłku złożonego; 

9. Wzrost umiejętności w zakresie samodzielnego dokonywania zakupów;  

10. Podtrzymanie umiejętności kulinarnych i społecznych; 

11. Wzrost umiejętności w zakresie dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny uczestników 

Ośrodka; 

12. Zwiększenie świadomości istoty własnego wyglądu i higieny osobistej w relacjach 

interpersonalnych i kontaktach międzyludzkich. 
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1.2.2  Trening budżetowy:  

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku w formie grupowej i indywidualnej. Niemniej jednak z uwagi na panującą pandemię 

COVID 19  i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność 

Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz od 24 

października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Cel zajęć: 

1. Nauka gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

2. Nauka rozpoznawania nominałów pieniężnych; 

3. Nauka oszczędnego gospodarowania; 

4. Kształtowanie prawidłowych zachowań podczas zakupów; 

5. Zakładanie kont bankowych i odkładanie tam oszczędności. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o analizę kart okresowej oceny wyników postępowania 

wspierająco – aktywizującego: 

1. Osiągnięcie  pewnego stopnia zadowolenia wynikający z faktu kupowania; 

2. Wyrobienie i utrwalenie kontrolowania wydatków; 

3. Nabyta umiejętność gospodarowania budżetem pomoże uczestnikowi w samodzielnym 

funkcjonowaniu. 

 

1.2.3  Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku codziennie w formie grupowej i indywidualnej. Niemniej jednak z uwagi na panującą 

pandemię COVID 19  i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 

działalność Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz 

od 24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Cel zajęć: 

1. Zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

2. Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego z uwzględnieniem własnych zainteresowań; 

3. Zapoznanie z aktywnymi formami spędzania czasu wolnego; 

4. Nabywanie umiejętności korzystania z usług instytucji kulturalno – rozrywkowych. 
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Efekty prowadzonej działalności w oparciu o analizę kart okresowej oceny wyników postępowania 

wspierająco – aktywizującego: 

1. Zwiększenie korzyści związanych z posiadaniem czasu wolnego; 

2. Doskonalenie umiejętności wybierania najciekawszych i najkorzystniejszych dla siebie form 

aktywności związanej z czasem wolnym; 

3. Uzyskanie wiedzy na temat własnych możliwości. 

 

1.2.4  Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku codziennie w formie grupowej i indywidualnej. Niemniej jednak z uwagi na panującą 

pandemię COVID 19  i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 

działalność Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz 

od 24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Cel zajęć: 

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych; 

2. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, budowania pozytywnych relacji z innymi 

ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach konfliktu; 

3. Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat autoprezentacji, skutecznej komunikacji, 

nawiązywania wzajemnej współpracy, zarządzania własnymi emocjami, radzenia sobie  

ze stresami trudnościami; 

4. Pomoc w osiągnięciu możliwie jak najwyższego poziomu funkcjonowania na płaszczyźnie 

psychologicznej w społeczeństwie; 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o analizę kart okresowej oceny wyników postępowania 

wspierająco – aktywizującego: 

1. Podtrzymanie umiejętności wyrażania własnego, konkretnego zdania; 

2. Podtrzymanie umiejętności efektywnej współpracy w zespole; 

3. Zrozumienie własnych zachowań oraz zachowania innych osób; 

4. Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania powstałych konfliktów; 
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1.2.5 Terapia zajęciowa: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku, zajęcia indywidualne lub grupowe. Niemniej jednak z uwagi na panującą pandemię 

COVID 19 i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność 

Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz od  

24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Cel zajęć: 

1. Rozwijanie umiejętności manualnych, wyobraźni oraz kreatywności; 

2. Pobudzanie działań twórczych; 

3. Nauka i utrwalanie umiejętności współpracy w grupie; 

4. Nauka wartościowego spędzania czasu wolnego. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników 

postępowania wspierająco – aktywizującego: 

1.  Wzrost sprawności manualnych; 

2. Poznanie nowych technik z zakresu malarstwa na płótnie, wykonywanie przedmiotów   

z drewna, filcu, ozdób świątecznych, itp. 

 

1.2.6  Terapia ruchowa: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku codziennie w formie grupowej i indywidualnej. Niemniej jednak z uwagi na panującą 

pandemię COVID 19 i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 

działalność Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz 

od 24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Cel zajęć: 

1. Podnoszenie ogólnej sprawności;  

2. Rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej; 

3. Poprawa wydolności oddechowej i krążeniowej; 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników 

postępowania wspierająco – aktywizującego: 

1. Wzrost sprawności fizycznej; 

2. Wzrost zadowolenia i samopoczucia; 

3. Wzrost koordynacji, zwinności, szybkości; 
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1.2.7  Poradnictwo specjalistyczne w szczególności socjalne: 

Okres realizacji i forma zajęć: Wsparcie pracownika socjalnego  zaplanowane było  

w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku według potrzeb. Pomimo zawieszonej działalności 

pracownik socjalny był w  kontakcie z uczestnikami ośrodka i wspierał ich. 

Wsparcie w adaptacji i przeciwdziałanie izolacji uczestnika, współpraca z różnymi 

instytucjami, kształtowanie i utrzymanie więzi społecznych, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, poradnictwo formie  

telefonicznej  itp. 

 

1.2.8  Poradnictwo psychologiczne: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku  w formie grupowej i indywidualnej. Niemniej jednak z uwagi na panującą pandemię 

COVID 19 i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność 

Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz od 24 

października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Poradnictwo psychologiczne miało na celu m.in. wskazanie możliwości kierowania  

i stymulowania własnym rozwojem, rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników, 

rozwijanie empatii, usprawnianie procesów pamięciowych. W trakcie pracy psychologa opracowane 

zostały opinie psychologiczne uczestników, w których opisane zostały postępy danego uczestnika jak 

również kierunki dalszej pracy.  

 

1.2.9  Zajęcia z pedagogiem: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku codziennie w formie grupowej i indywidualnej. Z uwagi na panującą pandemię  

COVID 19 i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność 

Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz od 24 

października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Niemniej jednak pedagog był w stałym kontakcie 

z uczestnikami i podtrzymywał terapie i współpracę. 

 

Celem zajęć było niesienie pomocy uczestnikom Domu ujawniającym różnego rodzaju 

nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Pedagog korygował poprzez odpowiednie oddziaływania 

prowadzące do jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego  
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i społecznego. Ponadto efektem pracy było m.in. utrwalenie podstawowych sprawności potrzebnych 

w życiu codziennym, wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, zwiększenie 

samodzielności uczestników, usprawnienie sposobów komunikowania się w grupie  

i otoczeniu. 

 

1.2.10 Terapia logopedyczna: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku w formie grupowej i indywidualnej. Niemniej jednak z uwagi na panującą pandemię  

i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność Ośrodka była 

zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz od  

24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Terapia logopedyczna miała  na celu korygowanie mowy niewłaściwej, co przyczyniało się do   

rozwijania funkcji poznawczych potrzebnych do właściwego funkcjonowania społecznego. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników 

postępowania wspierająco – aktywizującego: 

1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy; 

2. Kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń; 

3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy; 

4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej; 

5. Wyrabianie poczucia rytmu; 

6. Podnoszenie sprawności w zakresie motoryki dużej i małej. 

  

1.2.11  Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych: 

Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych była prowadzona  

w następujących formach: 

1. Pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego);  

2. Pomoc w umawianiu wizyt lekarskich służby zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

Poradnia dermatologiczna, stomatologiczna); 

3. Pomoc w zakupie leków; 

4. Informowanie członków rodzin o adresach placówek diagnostyki neurologicznej; 

5. Monitorowanie kondycji psychosomatycznej uczestników: 

• W przypadku pogorszenia stanu psychicznego lub złej tolerancji leków zalecenia  

do odbycia kontroli u lekarza psychiatry; 
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• W przypadku pogorszenia stanu somatycznego zalecenia do odbycia wizyty 

lekarskiej; 

• W przypadku ostrego nawrotu choroby zalecenia odbycia hospitalizacji na oddziale 

psychiatrycznym; 

• Wezwanie pogotowia w przypadku nagłego pogorszenia stanu psychicznego. 

 

1.2.12  Spotkania społeczności: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia  

2020 roku, 1 raz w tygodniu w formie grupowej. Niemniej jednak z uwagi na panującą pandemię 

COVID 19 i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność 

Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz od  

24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Cel zajęć: 

1. Wzrost poziomu odpowiedzialności i zaangażowania w życie społeczności; 

2. Integracja społeczności; 

3. Wspieranie inicjatyw uczestników. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników 

postępowania wspierająco-aktywizującego: 

1. Wzrost poczucia tożsamości grupowej i odpowiedzialności za sprawy dotyczące 

społeczności; 

2. Wzrost poziomu motywacji do uczestniczenia w różnych formach aktywności poprzez 

zaangażowanie w życie społeczności; 

3. Poprawa w zakresie komunikowania i wypowiadania się na forum grupy; 

4. Wzrost poziomu angażowania się w życie grupy społecznej. 

 

1.2.13 Treningi  socjoterapeutyczne: 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia zaplanowane były w okresie od stycznia do grudnia 

2019 roku, 2 razy w tygodniu w formie grupowej. Niemniej jednak z uwagi na panującą pandemię 

COVID 19 i wprowadzone obostrzenia, decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność 

Ośrodka była zawieszona w okresach od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz od  

24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
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Cel zajęć: 

1. Wzmacnianie w procesie zdrowienia; 

2. Poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego poprzez wzrost poziomu empatii, 

skutecznej komunikacji oraz pogłębianie tożsamości grupowej; 

3. Nauka radzenia sobie ze stresem; 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników 

postępowania wspierająco – aktywizującego: 

1. Monitorowanie stanu psychicznego uczestników; 

2. Diagnoza aktualnych sytuacji problemowych; 

3. Wsparcie w istniejących trudnościach podczas kontaktu indywidualnego; 

4. Wzrost poziomu integracji uczestników PDS. 

 

Ocena realizacji zadań: 

Zadania zostały zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zakres osiągniętych celów 

uzależniony  był od sprawności psychofizycznej uczestników i ograniczony czasem realizacji  

z uwagi na ogłoszenie stanu epidemiologicznego i związaną z tym koniecznością zawieszenia 

działalności Ośrodka. W okresie od 12 marca 2020 roku do 26 maja 2020 roku oraz od  

24 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku działalność Ośrodka decyzją Wojewody 

Zachodniopomorskiego była zawieszona. Praca i kontakt w tym okresie z naszymi uczestnikami (oraz 

rodzinami i opiekunami) polegał głównie na utrzymaniu stałego kontaktu telefonicznego, wsparciu 

ze strony opiekunów, pracownika socjalnego, pedagoga oraz psychologa. Stworzona została grupa w 

komunikatorze „Messenger”, na której mieliśmy możliwość przeprowadzania codziennych video 

rozmów i przeprowadzenia niektórych z form terapii zajęciowej. Motywowaliśmy i angażowaliśmy 

naszych uczestników do aktywności poprzez nakładanie zadań a następnie oceną ich realizacji. 

Efekty naszej wspólnej pracy widoczne są na naszej stronie https://www.facebook.com/PDS-

Centrum-Rehabilitacyjno-Kulturalne-w-Bialogardzie. 

W pozostałych okresach nasz Dom działał w systemie pracy zmianowej tj. uczestnicy dla 

zachowania bezpieczeństwa i konieczności utrzymania reżimu sanitarnego byli podzieleni na grupy. 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem uczęszczali do Ośrodka na zajęcia. 
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2. Aktywizacja zewnętrzna uczestników: 

Jedną z form działalności PDS w roku 2020 była aktywizacja zewnętrzna uczestników, polegająca 

na aktywnym udziale w następujących spotkaniach, wyjściach i wyjazdach integracyjnych: 

Lp. OKRES 

REALIZACJI 

NAZWA WYDARZENIA, IMPREZY 

1 STYCZEŃ ▪Raz w tygodniu zajęcia w Klubie Sportowym „Fiteska”; 

▪Konkurs kolęd; 

▪Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie (Zwinisław) 

z   przedstawieniem Bożonarodzeniowym, wspólne śpiewanie kolęd; 

▪Bal karnawałowy zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej     

w Białogardzie (Zwinisław), udział naszych uczestników  

we wspólnej zabawie; 

▪Zabawa Karnawałowa z uczestnikami WTZ „Szansa”; 

▪Spacery NordicWalking po okolicy; 

▪Raz w tygodniu wyjście na basen kryty; 

▪Raz w tygodniu wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

▪Wystawa fotograficzna uczestnika; 

▪Wyjście do kina; 

2 LUTY ▪Zabawa Walentynkowa w Ośrodku; 

▪Wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt SOS  
w Klępinie; 

▪Uczestnictwo w uroczystościach z okazji 80 rocznicy Masowej 
Deportacji Polaków; 

▪Raz w tygodniu zajęcia w Klubie Sportowym „Fiteska”; 

▪Raz w tygodniu wyjście na basen kryty; 

▪Spacery NordicWalking po okolicy; 

▪Raz w tygodniu wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

▪Wyjście do Centrum Kultury na wernisaż rysunku satyrycznego „Od 
bydła do torebki. Od wołu do spodni. Od krowy do buta”; 

▪Tłusty Czwartek; 



17 

 

 

3 MARZEC ▪Uczestnictwo w Obchodach 75 Rocznicy Osadnictwa Polskiego; 

▪Obchody „Dnia Kobiet”; 

▪Obchody „Dnia Mężczyzn”; 

▪Dzień Siłacza i Siłaczki; 

▪Wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt SOS  
w Klępinie; 

▪Raz w tygodniu zajęcia w Klubie Sportowym „Fiteska”; 

▪Raz w tygodniu wyjście na basen kryty; 

▪Spacery NordicWalking po okolicy; 

▪Raz w tygodniu wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej; 
Od 12 marca 2020 roku decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 
działalność Ośrodka została zawieszona z uwagi na ogłoszenie stanu 
pandemii.   
 

4 KWIECIEŃ Działania i imprezy kulturalno – rozrywkowe ujęte w kalendarzu nie 
odbyły się (zawieszona działalność Ośrodka) 

5 MAJ Działania i imprezy kulturalno – rozrywkowe ujęte w kalendarzu nie 

odbyły się (zawieszona działalność Ośrodka) 

6 CZERWIEC ▪Wyjazd do Parku Uzdrowiskowego w Połczynie Zdroju (spacer  
z podziałem na grupy); 

▪Raz w tygodniu zajęcia w „Fiteska” prowadzone w sali 

gimnastycznej Ośrodka; 

▪Spacery NordicWalking po okolicy (spacer z podziałem na grupy); 

▪Konkurs „Kalambury”; 

▪Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych w Bobolicach (on-line); 

▪Wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt SOS  
w Klępinie (z podziałem na grupy); 

▪Z uwagi na obostrzenia związane z COVID19 Dni Otwarte PDS 

zostały odwołane. 
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7 LIPIEC ▪Raz w tygodniu zajęcia w „Fiteska” prowadzone w sali 

gimnastycznej Ośrodka; 

▪Wyjście z uczestnikami do Izby Tradycji Regionalnej na wystawę 
białogardzkiego artysty Kazimierza Rajkowskiego (z podziałem na 
grupy); 

▪Spacery NordicWalking po okolicy (spacer z podziałem na grupy); 

▪Wyjazd z uczestnikami do Ustronia Morskiego (spacer z podziałem 

na grupy); 

▪Wyjazd z uczestnikami do lasu „5 Stawów” (spacer z podziałem na 

grupy); 

8 SIERPIEŃ  

▪Raz w tygodniu zajęcia w „Fiteska” prowadzone w sali     

  gimnastycznej Ośrodka; 

▪Spacery NordicWalking po okolicy (spacer z podziałem na grupy); 

▪II wybory Miss i Mistera Ośrodka; 

▪Wyjazd z uczestnikami do Kowalek na spotkanie integracyjne na  

   łonie natury (z podziałem na grupy);  

▪Wyjazd z uczestnikami do lasu „5 Stawów” (spacer z podziałem na 

grupy); 

▪Wyjście z uczestnikami do Centrum Kultury na wernisaż Eweliny 

Wolskiej „Reminiscencja 80 latki” (z podziałem na grupy); 

▪Wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt SOS w Klępinie 
(z podziałem na grupy); 

9 WRZESIEŃ ▪Raz w tygodniu zajęcia w „Fiteska” prowadzone w sali     

  gimnastycznej Ośrodka; 

▪XV ŚWIĘTO LATAWCA; 

▪Spacery NordicWalking po okolicy (spacer z podziałem na grupy);  

▪Wyjazd do Tychowa na uroczyste odsłonięcie muralu pod nazwą 
„Śladami dawnego Tychowa” (z podziałem na grupy); 

▪Wyjście z uczestnikami na wystawę prac twórców białogardzkich, 
jednym z autorów był nasz uczestnik (z podziałem na grupy); 

▪Wyjazd z uczestnikami na grzybobranie (z podziałem na grupy);  
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▪Wystawa prac w Ośrodku wykonanych przez naszą uczestniczkę 
przedstawiające portrety pracowników; 

▪Wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt SOS w Klępinie 
(spacer z podziałem na grupy); 

10 PAŹDZIERNIK ▪Wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt SOS w Klępinie 
(z podziałem na grupy); 

▪Grzybobranie (z podziałem na grupy); 
Od 24 października 2020 do 31 grudnia 2020 roku decyzją Wojewody 
Zachodniopomorskiego działalność Ośrodka została zawieszona z 
uwagi na trwającą pandemię. 

11 LISTOPAD Od 24 października 2020 do 31 grudnia 2020 roku decyzją Wojewody 
Zachodniopomorskiego działalność Ośrodka została zawieszona z 
uwagi na trwającą pandemię.   

12 GRUDZIEŃ Od 24 października 2020 do 31 grudnia 2020 roku decyzją Wojewody 
Zachodniopomorskiego działalność Ośrodka została zawieszona z 
uwagi na trwającą pandemię.   

 
 

Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku to: 

1. Zajęcia plastyczne – do 11 marca 2020 roku 11 osób (codziennie), w okresie reżimu 

sanitarnego 5 osób, 

2. Zajęcia kulinarne –odbywały się do 11 marca 2020 roku, 7 osób (codziennie), 

3. Zajęcia stolarsko – modelarska  – do 11 marca 2020 roku 5 osób (trzy razy w tygodniu), w 

okresie reżimu sanitarnego 2 osoby (dwa razy w tygodniu), 

4. Zajęcia  teatralne – 8 osób (2 razy w tygodniu), 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne – do 11 marca 2020 roku 8 osób (codziennie), w okresie reżimu 

sanitarnego 5 osób, 

6. Zebrania społeczności – do 11 marca 2020 roku 54 osoby (raz w tygodniu), w okresie reżimu 

sanitarnego 18 osób (raz w tygodniu), 

7. Zajęcia komputerowe - 7 osób (codziennie),w okresie reżimu sanitarnego 5 osób, 
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8. Zajęcia rekreacyjno – ruchowe –do 11 marca 2020 roku 8 osób (codziennie) oraz zajęcia w 

klubie Fiteska - 7 osób (raz w tygodniu), 

9. Zajęcia fotograficzno – filmowe 4 osoby (raz w tygodniu), 

10.  Zajęcia ceramiczne – do 11 marca 2020 roku 10 osób (codziennie), 

11.  Zajęcia w sali polisensorycznej -  w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 11 marca 2020 roku 

oraz od 24 maja 2020 roku oraz do 24 października 2020 roku 6 osób (3 razy w tygodniu), 

12.  Terapia logopedyczna – w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 11 marca 2020 roku oraz od 

24 maja 2020 roku oraz do 24 października 2020 roku 7 osób (2 razy w tygodniu), 

13.  Poradnictwo specjalistyczne – wg potrzeb, 

14.  Poradnictwo psychologiczne –w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 11 marca 2020 roku 

oraz od 24 maja 2020 roku oraz do 24 października 2020 roku 5 osób (raz w tygodniu), w 

okresie reżimu sanitarnego pomoc i wsparcie telefoniczne, 

15. Zajęcia z pedagogiem –w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 11 marca 2020 roku oraz od 

24 maja 2020 roku oraz do 24 października 2020 roku 5 osób (codziennie),w okresie reżimu 

sanitarnego pomoc i wsparcie telefoniczne, 

16. Dogoterapia dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną w ramach programu „Za Życiem”. 

3.Współpraca z różnymi podmiotami i jej efekty: 

Rodzina, opiekunowie prawni, bliscy, znajomi - współpraca polegała na wspieraniu rodzin 

uczestników, opiekunów prawnych, bliskich znajomych, którzy zmagali się  z codziennymi 

trudnościami związanymi z niepełnosprawnością. Kontakt polegał również na wzajemnej wymianie 

informacji o zachowaniu danego uczestnika (pomiędzy pracownikami Ośrodka  

a rodzinami i opiekunami) oraz informacji związanych z udziałem w prowadzonych zajęciach, 

spotkaniach okolicznościowych, dążeniu do poprawy wzajemnych relacji; 

Starostwo Powiatowe Białogard – zapewnienie transportu dla uczestników Ośrodka z terenu miasta 

Białogard; 

SOS Wioski Dziecięce w Karlinie – zapewnienie transportu dla uczestników Ośrodka  

z terenu miasta Karlino do momentu ogłoszenia obostrzeń związanych z pandemią; 
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Ośrodki pomocy społecznej - stały kontakt z pracownikami socjalnymi, udzielanie informacji na 

temat przysługujących świadczeń pieniężnych, poszukiwania nowych uczestników, ustalenie ich 

potrzeb i omawianie sytuacji życiowej; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie wymiany informacji na temat 

funkcjonowaniu uczestników na terenie PDS - CRK, rozwiązywania trudnych sytuacji oraz potrzeb 

bieżących, a także w zakresie przedłużania decyzji na pobyt w Ośrodku, współpraca w zakresie 

wszelkich formalności związanych z otrzymaniem dofinansowań ze środków PFRON jak również 

w ramach realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”; współpraca  

w zakresie przyjęć nowych uczestników także mieszkania wytchnieniowego; 

Poradnie zdrowia psychicznego, szpitale psychiatryczne, inne zakłady opieki zdrowotnej - 

kontakt indywidualny z lekarzami psychiatrami, lekarzami rodzinnymi, przekazanie informacji  

o zasadach funkcjonowania i kierowania uczestników do placówki, współpraca w zakresie pomocy 

w ustalaniu wizyt lekarskich, wspólne wizyty z uczestnikiem, pomoc w zakupie leków; 

Kościoły i związki wyznaniowe – współpraca, stały kontakt, udział w uroczystościach  

o charakterze religijnym; 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – otrzymywanie informacji o organizowanych 

wystawach, udział w wystawach, możliwość korzystania z sali i nagłośnienia w czasie przygotowań 

do występów. Ponadto w listopadzie 2020 roku zaplanowano organizację  

w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich  Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych, która ze 

względu na pandemię nie doszła do skutku; 

Inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników; 

Ośrodki wsparcia z całego powiatu w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej „Szansa” 

- wymiana doświadczeń, wspólne spędzanie czasu wolnego; wspólny bal karnawałowy; 

Instytucje, zakłady, osoby prywatne – pomoc w organizacji „Święta Latawca” poprzez 

przekazanie  poczęstunku oraz nagród; 

Honorowy patronat nad „Świętem Latawca” objęty był przez Starostę Białogardzkiego; 

Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich „Kobiety z Pasją” z Tychowa podczas organizacji „Święta 

Latawca”; 
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie (użyczenie terenu i mediów pod organizację 

„Święta Latawca”); 

Centrum Wspierania Rodziny Dom pod Świerkiem – uczestnictwo dzieci  

w  integracyjnych zajęciach plastycznych  i ceramicznych zorganizowanych przez nasz Ośrodek; 

Caritas Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej w Koszalinie – Pielgrzymka on-line osób 

niepełnosprawnych (Skrzatusz); 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt SOS w Klępinie – wyjazdy do schroniska  

z uczestnikami, opieka nad zwierzętami, spacery; 

Studio „Fiteska” – zajęcia ruchowe; 

BOSiR w Białogardzie – korzystanie z krytego basenu oraz zajęcia fizyczne na świeżym powietrzu; 

Izba Tradycji Regionalnej w Białogardzie – udział w wystawach; 

Miejska Biblioteka Publiczna – wyjścia z uczestnikami w ramach biblioterapii; 

Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie -  współpraca w zakresie realizacji zadań  

aktywizacji zawodowej beneficjentów ośrodka pomocy społecznej; 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie – zapewnienie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego podczas „Święta Latawca”; 

Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza WOPR Białogard – zapewnienie bezpieczeństwa podczas 
„Święta Latawca” oraz pokaz pierwszej pomocy; 

Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie – przedstawienie Bożonarodzeniowe „Jasełka” oraz 
wspólne śpiewanie kolęd; 

Galeria Osiedlowa przy Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – udział w wystawach prac 
plastyczno – fotograficznych; 

Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera Szczecin – przygotowanie kartek Bożonarodzeniowych przez 
uczestników i pracowników PDS - CRK dla Żołnierzy Weteranów; 

Politechnika Koszalińska Wydział Wzornictwa - przekazanie przyłbic ochronnych dla 
pracowników PDS - CRK. 

 

W związku z pandemią pracownicy Powiatowego Domu Samopomocy Centrum 
Rehabilitacyjno- Kulturalnego  wykorzystali zakupione maszyny do szycia i  uszyli maseczki 
ochronne dla uczestników i pracowników ośrodka do Starostwa Powiatowego oraz Szpitala 
Powiatowego w Białogardzie. 

 

4.Plan i wykonanie budżetu: 



23 

 

 

W roku 2020 Ośrodek dysponował budżetem na realizację zadań zleconych w wysokości  
1 229 725,62 zł. 

 

ROZDZIAŁ § PLAN WYKONANIE 
BUDŻETU  

2020 r. 

% 

WYKONANIA 

85203     

 3020 60,00 59,40 99,00 

 4010 638 272,00 638 271,19 100,00 

 4040 34 748,49 34 748,49 100,00 

 4110 94 037,00 94 036,13 100,00 

 4120 11 776,00 11 775,23 99,99 

 4170 29 716,00 29 714,07 99,99 

 4210 160 711,79 160 711,79 100,00 

 4220 6 306,07 6 306,07 100,00 

 4260 26 308,00 26 307,58 100,00 

 4270 82 138,00 82 137,79 100,00 

 4280 590,00 590,00 100,00 

 4300 104 703,04 104 702,95 100,00 

 4360 4 705,00 4 704,76 99,99 

 4410 160,00 159,66 99,79 

 4430 3 577,00 3 576,14 99,98 

 4440 21 900,01 21 900,01 100,00 

 4480 5 353,00 5 353,00 100,00 

 4520 1 674,00 1 673,56 99,97 

 4610 17,00 17,00 100,00 

 4700 2 981,00 2 980,80 99,99 

 OGÓŁEM: X 1 229 733,40 1 229 725,62 100,00 

 

 

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Samopomocy finansowane z dotacji   

w  2020r.  przedstawiają się następująco: 
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§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.  -     59,40zł 

wydatki wynikające z przepisów bhp-woda dla pracowników  - 59,40zł 

 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe      -  638 271,19zł 

Kwota wydatków dotyczy: 

Wynagrodzeń z tytułu umów o pracę        604 702,92 zł 

Wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy           18 100,64zł 

Nagrody jubileuszowe             15 467,63zł  

 

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne      -   34 748,49 zł  

 

Kwota wydatków dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób uprawnionych za  
2019 r. 

  

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne   -  94 036,13 zł 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników PDS z tytułu umów o pracę  
i umów zleceń w 2020r. 

 

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy    -   11 775,23 zł  

 

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników PDS z tytułu umów o pracę i umów zleceń 
w 2020 r. 

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe    -   29 714,07 zł  

kwota wydatków dotyczy: 
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wynagrodzenie logopedy                                                -  5 232,75 zł 

wynagrodzenie opiekuna                                                  - 3 546,00zł    

wynagrodzenia konserwatora                                        -  16 457,82zł 

wynagr.za terapię z relaksacją                                         -  4 477,50zł  

 

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia                      - 160 711,79 zł 

Kwota wydatków dotyczy: 

Materiałów biurowych                 3 272,47 zł 

Środków czystości                  4 483,40 zł 

Materiałów plastycznych                 1 937,37 zł 

Części wymiennych                  1 840,60 zł 

Wyposażenia                 68 371,81 zł 

Zakupu materiałów do pracowni stolarskiej                          3 101,55 zł 

Zakupu materiałów do treningu kulinarnego                          1 892,85 zł 

Zakupu materiałów do treningu higienicznego                 373,30 zł 

Zakupu materiałów do remontu              12 852,44 zł 

Zakupu materiałów na Święto latawca                  262,76 zł 

Zakupu papieru ksero                                        2 136,58 zł 

Zakupu materiałów do treningu dbał.o wygląd                           21,56 zł 

materiałów do pracowni komputerowej                    590,88zł 

zakupu paliwa                             11 207,99 zł 

zakupu roztworu mocznikowego do samochodu                  116,86 zł  

zakupu mater.do eksploatacyjnych do samochodu                      41,97 zł   

zakupu materiałów do pracowni ceramicznej               2 191,96 zł 

zakupu materiałów do treningu dnia codziennego               4 553,36 zł 

Zakupu środków higieny osobistej                    606,31 zł 

Zakupu ozdób                                  329,97 zł 
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Zakupu materiałów podwórko                     688,27 zł 

Zakupu materiałów covid-19                  10 275,66 zł  

Zakupu materiałów   dla uczestników-praca zdalna                 1 267,47 zł 

Zakupu materiałów do pracowni fotograficzno-filmowe          9 567,00 zł 

Wyposażenia pracowni gospodarstwa domowego     11 138,28 zł 

wyposażenia w ramach Programu „Za życiem”                   7 377,00 zł 

zakupu pozostałych materiałów            212,12 zł   

     

 

§ 4220 – zakup środków żywności        - 6 306,07zł 

Zakup artykułów żywnościowych do treningu kulinarnego     - 6 306,07zł 

 

§ 4260 – zakup energii                              -  26 307,58zł 

Wydatki dotyczą: 

Zakupu gazu            12 000,00zł 

Wody                  579,07zł 

Energii elektrycznej           13 728,51zł 

 

§ 4270 – zakup usług remontowych    -  82 137,79zł 

Wydatki dotyczą: 

Konserwacji dźwigu            3 461,60zł 

Naprawy sprzętu            5 817,90zł 

Remontów w budynku                    29 500,00zł 

Remontu łazienek                          40 000,00zł 

Naprawy samochodu                        2 507,00zł 

Wymiana opon                660,00zł  

Napraw opony                  40,00zł 

Wymiany gaśnic                151,29zł 

 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                      - 590,00 zł 

Badania wstępne i okresowe pracowników                        590,00zł 
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§ 4300 – zakup usług pozostałych                 - 104 702,95zł 

Wydatki dotyczą:   

Zakupu przesyłek pocztowych     787,80zł 

Prowizji bankowej           7,00zł 

Abonamentu radiowo-tv      272,40zł 

Odprowadzenia ścieków                            886,06zł 

Ochrony obiektu                             885,60zł 

Dzierżawy pojemników        39,60zł 

Obsługi psychologicznej uczestników            7 680,00zł 

Pomiarów dźwigu       196,80zł 

Zakupu usług informatycznych                    5 000,00zł 

Zakupu usług transportowych                 184,50zł 

Wyrobienie pieczątek                              144,00zł 

Usługi prania          805,00zł 

Kosztów wysyłki                                            67,00zł 

Aktualizacji oprogramowania     3 854,52zł 

Zakupu serwisu oprogramowania                              782,28zł 

Usługi dorobienia kluczy          202,38zł 

Ćwiczenia ruchowe dla niepełnosprawnych                           3 600,00zł 

Odbiór sprzętu elektronicznego          591,84zł 

Obsługi prawnej        8 199,90zł 

Zakupu usług bhp                   3 600,00zł 

Zakupu usługi stolarskiej         2 150,00zł 

Zakupu usługi gastronomicznej        32 460,00zł 

Dzierżawy kserokopiarki        4 673,67zł 

Mycia samochodu                                              70,00zł 

Usługi wydruków                                            100,00zł   

Zajęcia rehabilitacyjne  baseny         480,00zł 

Usługi IODO                      5 313,60zł 

Usługi psychologicznej           250,00zł 

Kosztów dojazdu              15,00zł 

Aktualizacji instrukcji ppoż          700,00zł 
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Wywozu nieczystości                           1 484,00 zł 

Usługi prawnej postęp,sądowego             7 500,00zł  

Pozostałych usług samochodu          70,00zł 

Odbioru odpadów          100,00zł  

Dogoterapia program  „Za życiem”                         11 550,00zł 

  

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 704,76 zł 

Rozmowy komórkowe, stacjonarne                 3 744,26zł 

Dostęp do sieci internet          960,50zł 

  

§ 4410 – podróże służbowe                -   159,66 zł 

wydatki na podróże służbowe pracowników 

 

§ 4430 – różne opłaty i składki                     -   3 576,14 zł 

Ubezpieczenie od oc.                       147,14zł 

Ubezpieczenie mienia                   1 091,00zł 

Ubezpieczenie samochodu                                                       2 338,00zł  

§ 4440 – odpis na ZFŚS            -  21 900,01zł 

odpis obligatoryjny za 2020r. 

 

§ 4480 – podatek od nieruchomości    -  5 353,00 zł 

   

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu j.s.t    - 1 673,56 zł 

Opłata za trwały zarząd w wysokości          633,56zł,  

opłata za gospodarowanie odpadami                   1 040,00 zł 

§ 4610 –k.postęp.sąd.iprokurat.                      -  17,00zł  

 

§ 4700 – szkolenia pracowników                      -  2 980,80zł  

Szkolenia pracowników              2 690,00zł 

Koszty podróży służbowych szkoleniowych                       290,80zł 
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Ponadto Powiatowy Dom Samopomocy w roku 2020 uzyskał dochody Powiatu  z tytułu odsetek 
bankowych : 

 odsetki od rachunku bankowego                                         -           28,04 zł 

Razem:                                                                                      28,04zł 

Oraz dochody budżetu państwa a w szczególności: 

odpłatność za pobyt uczestników                  15 089,83 zł 

Razem:                    15 089,83 zł 

 

 

4. Podsumowanie: 

PDS - CRK w Białogardzie realizował zadania zgodnie z wytyczonymi celami i zadaniami 
zawartymi w  Planie Pracy na rok 2020 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Regulamin PDS CR-K , ustawę  
o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o pomocy społecznej itp. 

W przebiegu postępowania wspierająco - aktywizującego starano się wdrażać oddziaływania, 
których celem jest wzrost samodzielności w różnych aspektach funkcjonowania uczestników 
Ośrodka. 

     W przebiegu postępowania wspierająco - aktywizującego współpracowano z lekarzami 
psychiatrami w celu zapobiegania nawrotom choroby oraz w celu modyfikacji farmakoterapii  
u osób, które skarżą się na skutki uboczne stosowanych leków. Ważnym aspektem w procesie 
zdrowienia jest ciągłe pogłębianie kontaktu z członkami rodzin niektórych uczestników w zakresie 
przepływu informacji na temat funkcjonowania psychospołecznego, objawów choroby psychicznej. 
Uczestnicy uzyskiwali pomoc psychologiczną oraz zalecenia co do postępowania w okresach 
pogorszenia stanu psychicznego. 

    W celu poprawy jakości prowadzonego postępowania wspierająco – aktywizującego należy 
kontynuować działania, których celem jest wzrost samodzielności uczestników w realizowaniu 
potrzeb życiowych. 
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