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5.7 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu, ul. Traugutta 40 jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej prowadzoną od 1.01.2012 r. przez Gminę Wieluń, powołaną w celu
wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o pomocy
społecznej.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu jest placówką wsparcia dziennego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi typu ABC przeznaczoną dla osób dorosłych i małoletnich
powyżej 16 roku życia przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych intelektualnie oraz
osób, które wykazują inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie
ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych.
ŚDS zapewnia podopiecznym dzienny pobyt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –
15.00, podstawowe świadczenia opiekuńcze, wsparcie w zakresie samoobsługi, kształtowania
umiejętności społecznych, zachowań prozdrowotnych oraz wsparcie w zakresie rehabilitacji
społecznej.
Zasięg terytorialny wsparcia udzielanego przez ŚDS w Wieluniu w 2019 r. (stan na
31.12.2019 r.): Gmina Wieluń (ogółem 33 osoby), Gmina Biała (ogółem 2 osoby), Gmina
Pątnów (ogółem 3 osoby), Gmina Wierzchlas (ogółem 2 osoby).
Głównym celem działania ŚDS jest stałe poprawianie funkcjonowania osób, które w wyniku
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia ich
zaradności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Podstawowe zadania ŚDS w Wieluniu:


pomoc w organizacji całokształtu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem
uczestnika,



rehabilitacja społeczna i zawodowa,



reprezentowanie interesów osób z zaburzeniami psychicznymi w najbliższym
środowisku oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec tych osób,



integracja społeczna poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym
i religijnym danej społeczności,



rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników,



kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
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organizowanie czasu wolnego oraz rozwijanie umiejętności pożytecznego i aktywnego
spędzania czasu wolnego,



promowanie działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, popularyzacja
osiągnięć ŚDS oraz twórczości podopiecznych.

W 2019 roku ŚDS w Wieluniu w ramach bieżącej pracy realizował program wspierająco –
aktywizujący, który obejmował:


trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym: trening higieniczny, trening
kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy,



trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi
osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
w instytucjach kultury,



trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych,



poradnictwo psychologiczne,



pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,



pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
do jednostek ochrony zdrowia,



terapię ruchową,



inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika ustala się w indywidualnym planie wspierania,
aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, zwanym Indywidualnym Planem Postępowania
Wspierająco – Aktywizującego, przygotowanym przez Zespół Wspierająco – Aktywizujący
ŚDS, w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna. Rodzaj i zakres zajęć w ramach
IPPW- A jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.
Statutowa liczba miejsc w ŚDS w Wieluniu – 40.
W 2019 r. z usług Ośrodka skorzystało ogółem 45 osób. W okresie od stycznia

do

grudnia ubiegłego roku 5 osób ukończyło terapię w ŚDS w Wieluniu w tym 3 podjęły próbę
samodzielnej egzystencji, 1 osoba trafiła do WTZ w Olewinie, 1 uczestniczka ze względu
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stan zdrowia

nie
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w stanie kontynuować

terapii

w ŚDS

w Wieluniu.

Przybyło 4 uczestników.
W 2019 r. w ramach działalności ŚDS odbywały się zajęcia klubowe dla 5 osób.
Średnia roczna frekwencja uczestników wyniosła w 2019 r.- 36,01 osób. Obecność na
poziomie

90,61%

w

skali

roku

to

bardzo

dobry

wynik,

zwłaszcza,

że

ŚDS

w Wieluniu nie dysponuje środkiem transportu, a swoim zasięgiem obejmuje 4 gminy.
Nieobecności w 2019 r. spowodowane były hospitalizacją niektórych uczestników,
trudnościami w dotarciu do Ośrodka w okresie świąt, ferii letnich i zimowych oraz udziałem
podopiecznych w turnusach rehabilitacyjnych.
Budżet ŚDS
ŚDS prowadzony jest w ramach zadań zleconych do realizacji gminie. Jedyne źródło
finansowania ŚDS to dotacja celowa, przyznawana z budżetu państwa przez Wojewodę
Łódzkiego. Miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Ośrodka
ustala Wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług oraz średniej
miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika.
W roku 2019 r. wydatki na bieżącą działalność ŚDS ( bieżące utrzymanie, realizację zadań
i celów) wyniosły: 916 185,20 ,w tym na wniosek ŚDS: 82 017,00 z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „ Za życiem”.

