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ezersi.:u jest eśrodkiem wsparcia {izlenfi€c+ *ia 3i] i;srii
prz*wlekl* psychicznie ch+l"ych iupośledzr:nyeh u*:ysłcwt: -typu A it1",§u B Z p*śioei ilrcn asab i2 ti.i p*dopłecznych pasiade niepełno§piewn*§c spiĘęzoną.
Si,*acwist<owy Dom Samcparnocy

W swoj*j bi*zącej działain*śeiŚD§ realizuje zadenia z zakresu pomocy społecznej, a głowne cełe
zaiaś ła,
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rcz,łrł;*;ri*i oodtrzymywa;,:i* i,łr:iiejetności niezbęcil,.;r-,*l,: d* semodzielnego życia,
budoirsanie p*ezucia v;łasnej wartościi pozytywnej santcceeny,
przygotovuani* do kozystania z róznyeii fai"rn kulturalnego spęozania ezasu woinegc oraz w miar,e

mozliwośei - orEanizowanie soi:ie ezasu l,,łolnego,

nauczanie zai-acii;*śei zyciowej i xrłi*"i+tncsci współżycia w gri;ple orax roeizinie i spałeexe*stwie,
razwo_; sprs,*l":cściruehowej i rnenua|nej,

umoziiwianie ł"ozrywki i rekreaeji,

uelzieiani* dcraźnej pomo*].ł1 łrzed!ekarskiej
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poradniet,.rya v,; orzypadku zaostrzenia c,bjawow
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B} Olganiłllwanie Bob;l!r_; uczesinikóvi: w Ś*S z

i;względnieRlem ich !nd5ł,.l!4xa!nl;ą1,; zalnteł"esowań.
poplzez prowaciz*nie roznorodnych zajęc t+raper.itycznych,
S) rehabilitacja fizyezna i psycholagi.;zła,
10} aktywizacja w ki*runku uczestnictwa w S"'TZ lub podjęcia zatrudnienia, w tym w vlarunł{acn precij
*hra^i^* j _i
Ul iiU! łlU lĘj,

11) zapewnienie oparcia i p*r,:t*c,v rodzinom uczestniktirr,

'12)

zapewnienie zwiększone,j opieki
z n iepełncspratvnośeląsprzęzonĘ

w tym opieki sp*clalistycznej,

pomoey-
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uwagi dla asob

Realizacja eeio+; *ki"*=śionych w iy.Ti p|anie będzie się ocbyw*ła i}oplzez zastosov,ranie r*ź;,ioiodrły*h
metod i form, kt*re są dostosowane dc indywidualnych pctrzeb i mozliwości §-<ychafiz;,,,czn;;ch
kazdego uczestnika i będą sprz"vjae rezvło,lowijego osobaw*śei"
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kształtowanie umiejetności społeczn,:rch

i

u;łiejętnosci

z

zakresu samoobsługi, w

tym

ilsprav;n ien ia wykonyr-;an ia podstawowych czyn nościd n ia codzien nego:
pe,Jejmowania k*l-**riikacja i umiejętnośc! int+rpersona!ne,

ai

ł:) sarnocjzieln,ycii
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deeyz1 i i prcb,,; i,ozvriąz3ł,wan ia problemow,
rozwoj
c}
osobisty i sfery ei-iiocjonalnej,
d) kształtowenie umiejętneści v; zakiesie sarnoobsługi.
wspareie w zakresie zapewnierria uczestnikom psychiatry,eznej opieki zdrewotnej pc,piz€z.

a} zachęcanie
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c)

di

e)

cjo korz;vsta;:i= z pomocy lekerza p=yeni*tly,

dzi§łania prozdr*wotne oferowane w
choroby psychicznej

Ś*S - trening iekowy i osycho*dukacja

dotycząca

int+gt"owanie ucz*stniko,ty e ich środovrriskiem lokalny"m, w tym rodzinn!Jm, popizez, dążenie da

i:arr;iązywania i utizi,;-ily,9,,arłia kontaktóv", z sąsiadami, znajomymi cla* r*ezi;ią bii;szą i daiseą,
udziai w konkui"s*eh, prezentaejaeh, plzeg!ądach i zawodae h s§o{owyeh,
udział w okolicznośei*wyeh spotkaniaeh z +kazji świat,

D
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w§połpraca z rodżinami iopiekiinami uczestnikow

pcszczegolnych mi*siacach roku 2020 działa|noścŚO§ nęC:ie nakierowan= na i*alizację

zagadnień, ktore ujęte są w ciaiszej częsci opracowania:
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Postępowanie
wspierającoaktywizujące

realizao,!!

Osoby
odpowiedzialne
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Termin

Zadanża

Trening umiejętności społecznych i inter- codzienne
personainye h. ktory dotyczy wszystkich treni*gi
moziiwych eaiowych działan związanych
z kontaki*m z drugą osobą czy g|,upą,
w tym. ks:iałicwanie p*zytyivnych re!ac;!
z ascbami b|isk;ir:-li. kształtowan;*
pezytyivnye h cech e harakteru, ilabywa;lie

lnstruktorzy

telapii zalęcioin,ej,
psy*cholog

zejainośei asertywne-go wyrażan ia własn*go

zdania. uczestniczenis w

zebraniach

społecznościDomu,

a takze

publicznl/g5 i

stosowania

utrwa|anie

zasacj Biawidłowych zaehavo,ań w miejscaeh
grzeczncści*tt ych,

Tr*ning

funkcje

nawania w

eodziennym, który ma na

form
żye iu ćnrlzionna

ceiu trenlngi

przywracani= i;tiac*nych urniej*tn*śc; *i-a;
podtrzymywanie ! rozwijanie umieietności
niezbędnych do sarłodzieinego życia,

v,;

tym:

a)

trening dbałeścio wygląei zewnętrany
i na*ka higieity - wyrobieni* nalriiJku
eocizier:riego dbania o higienę osoiristą,

o wygiąd

zewnętrzny (korzystanie
p|iJsznica, układanie i lai"bowanie włosow, dbanie o stopy i paznox.cie), dobor
ccpowiecniej odziezy, nauka prania

z

i"ęcznego i

*bsiuga

pra|ki

automat]vcżną, kozystanie z suszarki.

b) trening ku!inar*y - nabycie vliedz,v
i umie;ęinościprzygotowyirania

prostych posiłków, kuiiy.,w*wanie ti,adyelt
sw!ątecznycn, k§ztałtowanie zdrowego
st;",iu życia oraz nauka cbsługi spi,zętu

AGD.

Wspolne

planowanle

i dokenyivarrie zakupow. Przestrzeganie

higieny,

i estetyki

przygotowania

posiłi<*w,

ci

trening ł;mieiętnośeipraktyeznych nabycie i doskonalenie L:ntiel+tności
wykonywania drobnych n€pla\ń./, dbanie
o porządek w pomieszczeniach araz

lnstruktorzlr
t*r-apii zajęci*we;.
psye ho!og,

psychiatra
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Sprzętu,

pi+ieg nacja roślindoniczkowych

"

trening budżetowy - poznanie wartości
pien!Ęetza, nauke eiokonyi,vania zakupów

w

roznych skiepacn GIaz

płaćenie

reehunkcw na poczcie i w banku,
pi,awidłowe gospodarowanie w.ł6.ąnym
hr rrlźalam

n2t l!1. nhcl: ln, h=nlłnmatl

e) Trening
kszta*owanie

i

t

farmakologicenyutn-^;aleni* umielętności

reguiarnego pi"zyjmowania lekcrry,
uwrazliwianie na rozpoznawan!e

ob1awow chorobowycn. uzgadnianie
wizy,t iei<arskich, korzystanie z badar:
profiiaktyczn;lch. Reguiarn*

nieniania

łatnirzann

nnzinm,l

ll+l!l.t.lltVLVYlJ'ilvLt!-,l

p*lt-liary

-l,L li l l\lż
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wagi ciała

*rrti*jętnościspędzania woinego Pr:na nien}=
eza§u, ktory ma na celu rozwijanie zei!,,!t*r+- znnrlnia:
l-^i^^J^--^*
sowĘii wybranymi audycjami telewizyjnymi l\{1i§l
ludlZe! l l
fi!mgrl,ii, rozwijanie zainteresowań czytelni- imnraz n=
czych, r,;zrvijani* zd*i;-lości *-luzycznych i biezący rok
ał,t;,stlreznych, sprawności fizyez;,:ej, a takze
pogłębianie wiedzy o Polsce a śroccwlsku
i*kalnym. Udział w wyeieezkaeh krai*zn*wczych, w_vjazdach do kina i teatru,
z,łli *od:a ł: i*- wy§taw, u cz*stn iczen ie w zyci u
spełeezności iokalnej, udział w cbchccjach
s,-ł"niętae h organizowanycir gtzłz Gmine
Tr+:,:i;,:g

i

,lliPIV!

lnstru l..t*l,:;l

terapii zajęcicwej,
osychcllog

ll*

i

Czersk,

Llczestniciil,,c

w

wystawaeh organiz*włnv*h p=e:

loka|nych

fiT

Terapia zajęciowa, ktora pobudza
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r !gLd llqgld.
iworczości, rozwija Zgodnie

srcr:tanicznei
i uzdo|nienia,

v*y*ol_:iaznię

wyke

nywania

piae

uczy starannego z pianenl
e,-lłiezy koneentraeje |,l qvy

,
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PlEr39lv,vl

.bj-"łlć"r, *-rt*alnago

zaeĘswanie si+
przy stcle, Zap*znani* się ze spasobem
pieczei-iia ciest, Pcznanie zasad zdrowego
nriżrlrłli=ni=

wa €,y,+Jfio

cia

nrnrłrąr{zania

",li.l.j!tJc'uVLUl|!LVY!VVU

nnrnr,|l
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* kwiatowego,

Ęracownia piasii,czne - tcln;i:i€ rj:ni."fn
technik plast.v*znyęłr 2 wykorzystaniem
rożncrodnych materiałov,l. Doskonaienie

r-nrł zio n

treninai

na

instruktorzv
for=iri: z=ior'i,-in,.oi
P§yU! !UlUu
^_.,^!.^l^l

um;ejętnoser manuainych i rczwijanie
zeinteresowari. ilJykonyrł,anie sezeneulych
Cekoracji piacowki oraz stroikovv i kafiek
okoIicznościowycn,

Pracownie stQlarska * nauka obsługi urządzeń do obróbki drewna, wypalanie
rry di,ewnie, wl,kon;;wanie ozdcb i ramek

w di,ewnie,

wykonywani*

elekoracji

scenicznych na przedsta,łyienia teatra!ne
Wykonywanie drobnych prac naprawczych
i kons*rvyatorskich w pomieszczeniach
placowk!,

Ptącov.qnia rękodzięlnięa

*

doskonaienie
uzdolnleń, pobudzanie wyobraźni tworezej
iisprawnianie zciclnościmanua|nych. Nauka
sziicia n" **5ztlnie, robienia na drutach,

haitowania, szydełkowania, prasowania,
przyqotowani* kostiumow dc przedstawień

teatralnych. Nauka

wykorz"vstania

n,,:ateriałow ekoiogicznych, układanie
roznorocinych kompczycji w keszyi<aeh i

tvazonach,

Pracownia sqejoi*rapeutv§ąną

terapia, bib|ioterapia, gry

-

muzykostoiikowe,

filmoterapia - audycje te!*w!zy,jne, konkursy

muzyczne, prezentacje małych fornr

teatra[nych. Redagov;anie gazetki śeieni,le;.

Zajęcia komputerowe

-

nauka pocistaw Dwa

korzystaniazkompł;tei,aidrukarkl

Korzystani* z lnternetu, szukanie informacjl
dotyczą*ych biezacych tematoił, ! wyCarzeń.

redagowanie biułetynu Raz
,.Nasz Dom"
Śrcdowiskowego Dornu Samopomecy

ir Czersku.

RehaŁiiitaeja ruehowa

*

raz_v*

w tygodniu

na kwartał lnstruktorZy
telapii zajęciowej,
psychoIog

doske nalenie Praca ciągła,

spiawnośei ruchowej i
za;ęela indywidualne i
rehabi!itacji, i,ekreacli l,uchowej (basen, pracowni

kooieiynacli poprzez codzienne
grupcwe z zakresu ćwiczenie w

kręgie. 1az4a rswer§m, nordic walking, ieĘabiiitaeyjnej
spacery}, §r:1 i zabawy na powietrzu.
relaksacji. =a;ęc sportowych, ctl",icz*n
ogoino- usprawniajacych i manualnych

Cykliczne wyjazdy
StołOv/ego w ramach

na

turnieje

PLT§oN.

tenisa

lnstruktol terapii
zajeci*vlej

lnstruktsi-t*i,apii
zajęciowcj,
masaźysta,
psycho!og

pecjalistyeznc:
Pi*c* ciągła
Ę.s_yeĘąi+ęieąne - rozmfiwy iłdywidualne
i ;ajęcia grupowe. R*uwiązywanie
P+ra*n §etwo

s

Psirchoiog

pr*bi**r+w osobistych i k*nf|iktow
interpersonain5leĘ traz rozwijanie eejoii:ośer
radzenia sobie w ti"*dnych sytuacjach"
Zwiększanie pcczucia własnej vrartaści,
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P!-jU4vUlg
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,Pl-ril-!._:

P;,cwad:er:ie zajęc l*lak-sacyjnych,
Uczielanie wsparcia psychoiogiczneg+

*złonkcm rodzin uczćstników. Nabywanie

i

rtzwilanie wiasnych

i.,on,: u n

umiejetnł;ści

ikacv! n,vcn porn iędZy uczastil

Fsvchia"qryĘĘn€

=ecad=nkl
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i{,arn i.

konsiiitaeje iekai"skie, nirz lld uwd

iekarzęm n3

pl"z"ylmowania lekóv,,
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lgVU.
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ól37

temat
moz!iwoścr

§si/e hiati-a

Ęętąłliitc+xŁąc - badanie l;eze§ti:;kow pod Raz w
Kaici^n spi,awnose

i

ruchc,gv+;

;

LeKdl ć

ick..:

załeeenia

rehab;litant

r+hebiiitac,ołne,

2 razy w

Zeięsla _ !e\,ve|l{ąc iłe-idia osob z ttrcnrinit
*ie pełnosprawnością§przęzol,}ąj. nauka

Peciagog

t

w zakresie

pisania. czVtenia, rozumienia
palec. !lczenie, posłi;givrlenie się zegarem,
pieniedzni. k*l*ndarzem, kształtowanie
prawicio,"vej niowy korygowanie zalurzeń W
zax:"e=ie sticny fonetycen*j, iek*y*keinej
i gran;at,vczne;. do:kcn=ienie paniieci
i procesów myślowych

rł*iąee fia ceiu codziennie
Z-ieq€__€§u&e§yi!€
po,:1i;łszer;ie wl*Czy ogCIifiej ro;ią,i;3nie
prccesćw nyślew;.ch i koncentrac.;i *v"agi.
wzmaenianle wiarlv ,uv+ własne mozliwasci

lnstrurt,:izli
terapii z=jęciowe,1,

psychcieg

;

rozwija n ie s*i"noakceptacji,

tpqopedvezry

=aięqrą " językat^;y-cł,:
iunkcji

codzienn,/rn

doskonalenie

związanych

funk;e

l

^-=^^allą

? tygadniu

i*nowaniem,

zalnte|,e§owanlami araz poono§zenie
sprawności l_,ia=adow mowy. Plaea z
osobanri *tar*zyl_"ni araz z uczestnikaru"ii z
n ie

oełnosD r-atą,n,-.scią

s

przezona.

Dodatkowe formy działan:

lntegracja osób

7^^ł_i.-.
llę Ł=
niepełncs*rawnych aVVul
kJlendarzem
lcn
l"oejzin
i
spoieczirośc!
iuezestr:ików Ś*S}.
lokainej poprzez sBatk:anIa integracyjne, imnraz nź
zabawy taneczne, spotkeni* z +xazji swiąt i biezaey r*|..

lnstluktorzy
tei*pii zajeci+v;ej,
psychoiog

ui,odzin, a takż€ uąziat w festvnach,
piknikaeh i kiermaszaoh, dni otwa** !Ą/
n!=rń,.rlnł itn

Aktywiza.:ja zawodowe

w

Raz na kwartał lnstruktcizy

terapii zajęciowej,
psycholog

kierunku

podjęcia zatrudnlenia, w i"vrn w ,!"Jarunkach
pracy chroni.:nej isporządzenie porjania do
pr§ey, CV, napisanle żyelorysu, rvłi*dzanie
wybranych zakładow pracy i spotkania z ich
preeCstawicie!am!)

Wsnółpraca z rociziną uczestników
Wg
irił!ywicuainych
organizawanie spotkań

potrzeb

i gr*povv_i;ei:

członkowie
zesBołu
wspier*jąeo ^1-1.....:-,.;^^^^^
dĄ[yWlćUjąUgtju

z innymi osabarrti ltlb
p*d:*iotami, ktore słuzą ponlo§ą
u*zestniŁ<.on,l i gwalantulą jak największą

Współpraca Ś*S

9fektilwp656 wspólnie pcdejmowanyeh oraz
realizowanych działań (przychoc}nie iekei-:
sk!e, ;aprzyjaźnicne ośrodki.FCPĘ, UrząC

Miejski w fzelsku - udział w Gn"linni;ei_l
Po,"viaiowlłch Dniach Seniore i inne,
osrodek Kuit,:ry, clT, i]ibłioteka, pai"afia,
Zespoł §ztoł §pecjainych w Czersku itp.)
!i

Organizacja
Domu

Koordynowante

!

z=społu wspierająco

r

monitorowanie pracy Praca eiegła

-

Dyrektorsls

aktywizującego.

Opracowanle i przyjęcie planow prac,v Domu Siyczeń, luty
*r*z przygotowanie spraw*zdania rccznegc
z działaino§ei Domu

Dyrektor śnS

Dbanie o bezpieczne i higleniczne warunki Praea eiągła

Dyrektor SDS

pi"aey.

Praca ciągła

Dyi"ektor SDS

dokształcanie Praca ciagł*

Dyrektor ŚD$

przestrzeganie Praca ciągła

Dvrektcl §D§

Dbanle o właściwypoziom

u=ług

Organizacja szkoleń

i

^-_^-,,-_:!,A.",
i-ll dLU\łl/|l|!1.Uiry

ZaBevłnier:ie

ochrcnlł

bezpieczeństwa

cianych

osobowych.
Kontrola zarządcza.

Przestrzeganie
rkłt t=lnilmt

i postępowanie zgodnie z
r,-*rlsaml prawe w
ńi,7An

szczegoiności dot. csob niepełnosprawnych,

senicrainycł w zakresie korzystania z
roznych form v;sparcia. np. Llsłłg
opiekuńczych. Udział w prcgran"ie ,,ezersks
karta seniora"

Praca ciągła

Dyrektor SDS

Praca ciagła

Dyrektor ŚD§

Plan Emprez kulturalno - spońowo - integraeyjnych na 20ź* rok
dla §red*wiskowego Domu §amopomocy w Czersku

XXViii F;nai',ĄCSF

Frz,1,3,:i+uvanie prac na

§tyczeń

Dzień Babci i Dziadka
*e5lotkanie

z dziecmi ze śv,,ietilcy SCajotgiĘile,.it;l1;n*1 - rrys§oine

,ł=,ijŁcn,lwanie

nrasek karnawałłwych,

3potkanie ; wsgii:łi-*eiakiorka ,,Zeszytów Czerskich" Fanią Bogumiłą irliiiewsĘą
Bal Kalnawałcwy

- spotkanie

int*Eracyjne w Osrodku Kultury w Czei-sku

VVaieniylnki _ viyjazd do kina

-

Tłust;, czwart*k

pleczenie pączkćw

Cbch-dy ;x.XV!!! S+.,iatowego Dnia Choregc -. udział ,,vg f,łszy S,,v. oraz
spotkei":!e w

Popieiec

_.

Preiekcja
h

SDS z członkami stowarz_vszeri koscie!n5,c|1

udział we Mszy Św

i

warsztatyl szerr.liereze

:stciykiem Paner*

H

-

.ąpotkanie

w SDS z

i*struktorem

i

i*io:-rimenr Kr:cha rskim.

Obehody Dnia Kobiet i łrłęzczyzn- wyjści* *c kato"laini

Marzec

lvyjazd dcl teatru mi*lsi.,i+g,: łi;i!r,iialula
vvdl§Z[aldLll pt.

,,

vr;

G<ja;;silu

-

udział iv s1:*ktakiu oraz w

'r^^r_

l

^J l..,l.^
cdtl Uu
Kui|§

l Turniej w warcaby

-

ryvlalizecia pomlęd:\i u*zestniKanri SDS a seniorami z

n-;_^_^_^
n^*.,
f
l ... ń-^__{-.,
LjLlę!|| lELłU LJU:;lU Jęi^*;^llul r vV 'v4,ElJ^u,

łV Tull;i*; -ienisa Stełowego o puchar Prezesa OSP,+; Cee;"si..u"

Wyjazd na basen

XVlll Wiosenne Targi Prae Osob i.iieB*łnesBł"av,;nych w §rodowiskowym Damu
i\lnli€[;lHlt

Samoncmccri
4.

S n iad

v",

Bvtowie,

anie !Ąiielkanoene w §r*dowiskowym Domu Samocan"lc*;;

Zwiecizanie zakładu p!,Ecy * zakłęd sto!arski
Filmoterapia dla uczestnikow- §DS

-

zaBe7n=ille się z nową metcd€

§lviatowy Dzień Ksiązki i Praw Autorskich

Mai

Wycieczka do Marszewa

-

-

tsraBii

vryjsci* do bib!ioteki publiczne1 w

zv.liedzanie ieśnegoe§roiii"! botan;eznego.

DEień łX"tX*

#;t*ńre w€CS maier

uczestnikav;.

Obchody Dnia Godności Osob z Niepełn*sprawnośe!ąlnteiekiualną,
Prelekcja oraz wykonanle gazetlti sLliennej z,
Pavda ll

-

łl<.az]i iOCI,

rocznicy urodzin Jana

Rok 2020 Roki*,m Świętego Jana Pawła il.

Hortite;-apia

- załcżenie ogi,cdka

warzyw|"iG

-

kwiatev"ego w doniczkach,

ll Turn ieJ w warcaby * iyńalizacja pomięczy uczestnikami ŚDS a §enioran:t z

Szer*riec

Dziennego Domu Senior

+

v!,ezersku,

§potkanie z,,cie<awym załvodem"

-

Noc Święto;ańska
PrZYg otowan5,eh

wy"razO

-

prawnik, poga*anka.

do Fo;utowa

i

puszczanie wiankow na wodę

przez uczestn ixołv.

wJiśż-,ai;,z iańgńiii * wykonanie galei"ii zdjec uczestników śD§
Tydzień xuitui"y azlatyckiej

-

zapoznafiie uezestnikov,i

z inną kuiturą, kuchnią

i

t;"aeiyejami.

Lipiec

Spływ kajakc,*"y po Wieikim Kenale §rdy"

udział w xlli jarmarku Ti,zech kuitui vr ezersku
'ćł'ypoezynek nad jeziorern w Osti"owitem

-

plKniK, qry i zabawy sportowe

§pctkanie !ntegracyjne i wspoine grillovlanie w
Srodol,visttcwego Domu Samopomccy

Wycieczka do Gciyni

-

:

Śps czersk z

uezestnikami

Wie|a.

zwiedzanie urytworni puzzli i gier planszowycn Trefi

ractory. Spaoei, nad morzem.

Dni otwarte w SDS

§ierpień

-

wystaw* pr=c i;czestnikorv, proi;:+wani* placowki

v'l

środowisku lokeinym.

w pui*Ó * roz§rywki z uczestnlkanri ze

Si"odovuiskcwego Eomu

Samopomocy w Tueh*|i.

R*js wycieczkcwy siatkiem §o ł,iorzu Bałtyckim tra§a: Gdańsk

-

Hel

iz,tviadzanie laiani marakiej *a iłeiui.

Swięto sportu v.-,SDS
Wy;a=d ** Elus

-

-

rozgrywni sp+rtowe dia ucz*sinikow

Chata Kaszubska w Brusach Jaqliach i udzi*ł v.r warsztatach

iegionalnych ot,,,K*puściana przygsc}a"

ljlfrzesień

Grzybobranie,
X ZaBorsk* Ciimpiada Oson Niepelnosprawnych w Bi"usach
Warsztat_v, v,lypicku

chleba swłrzyńskiego

,r,v

Kaszubskim Dornu Rękodziela

Ludowego

ior

Swornegaciach,

Tydzień kultury włoskiej * zapazn&nie uczestr:ik+w

z inna

rulture, kuchnlą

i

ł-^i,,^;A

[i

du j|Lję.

iti

rńlej

w waii*bii * ry*lvaiizacja ponłięcz,; uczestniF.ami SDS a seniorami z

ilzlennego Domu *$enior

+

w a]z§rsku.

Przygotewar:ie wiązanek na Cmentar: Honorowv w Czersku

Faździernik

Fiiał.i+renia
9Hl9

.{ia
vlg

!

ikow S3S^
!-

la:setn

-

koniynuacja precy nolvą m*t*dą terapii.

A

Swiatowy Dzien i,jrowla Psy=hicznego

-

nka z psychaiogiem

fviiędzynar+,i*w,y Dzień ł.fiuzyki - spstKanie integr*cyjne w Ośrodku KUltu11,

lU!4E_|Ąi
ll^l^ ^^--^;i.;

Listopad

j
-

-^laa.,,4
LaaąvvG.

Wszystkieh Świętyeił
11

-nstopa*e

,łr

-

- czcimy paiłi+c o zmai,fivch.

t,.larodoą,eĘwięto Niepod|egłośei - prelekeja, śpiewanie pi*śni

patricit,veznych oraz wykonanie g*z+iki ścienncjw SDS

W5lazii dc kina

Dzień Pracownika Socjain*Ea pogadanka

z

praeovriniki*m s*ejalnym,

omowienie rozł.vcir form pamocy,
Wy-1azd na ki,ęgielnie eio Chojnie.

Obchody Dnia §eniora
Kiei-f*

Grudzień

asz boźo n a i,odze

,,iVlikoła3ki" r,,

rr

iov,;,y

Ś

§potkan!e cpł=tkowe.

*zień wolontaii*s:a - spot!.;=iłie integi-alylr:e z
Ł4ięrJzynaroę61^"i;";

wcio-i,:tariuszari_-':i w pi*cowce,

Dzień Csob Niepełn*spiawnych - spotke nie

Z*społi, Szk*ł Sp*ejainye|i w Czei"sku.

z

czieemi z

PLAN PRACY Dl-A OSOB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO-TYPB
Do głewnych prior,łtętow działania §D$ ukierunkowanych na oseby niepełnospl,awne inte|*kiualnie
u;,nysłowo naleźy:

1)

2i
3)

kształtovłanierlmiejętności z zakresu sałnocbsługi, rozwija*ie umiejetności niezł:ednych do
sarnodzielnego i bardziej nieza!eznego zycia oraz optyma!ne usprawnienie psychofizyc:ne
i społeczne, plawadzące do funkcjonowanla osoby w sfei,z*, lłyśienia,przeźywania dezn*ń
estetycznych oraz działanla,
zapewnienie vrspare ia psye hoiogieznego oi,€ż urnożliwienie kel"zystania z pcn,;ocy lekerza
nc rrn hl!gA,
i=i
FJJjl--l

ri r
Ji

integr+wanie uczestnikow z ich środowiskiem lokalnym, w tym rodzinnyrn poprzez organizewanie
wspoinych spotkań, wycieczek, festynoilł, itp

W

poszczególnych miesiącach roku 2CI20 cjziałalnoścSDS będzie nakierowana na realizację
zagadnień, ktore ujęte są w dalszej częściopraeowania:
Lp"
4

Zakres

Zadania

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

2

3.

4"

5.

Postępowanie

Trening umiejętnośe! społecznycłt {]nr,i:zianna

aktywizujące

poprzez zabaivę i ćwiczenia. łfra na celu:
kształtowanie urniejetnościnawiązywania
i rłtrzymyłvan;a poprawnych kontaktaw

wspieĘąco-

i interpersonalnych, ktory jest prowadzony treningi

społeczn;le

h,

naukę

instruktorzy
terapiizajęciovle1,
psycho!og

*rniej+tfisści

reaIizowania ważnych zyciowo spraw,
kształtowanie samcrządncścipoprzez udział

w zebraniach społeeznościDomu,
kształcenie zachcwan aseńywnych,

utrwalanie prawidłowych zaehorą;ań w
miejscach pub!icznych, stosowania l+rm

grzecznościowyeh. ksziałtowanie umiejętnościrozwiązywania konfiikte,+l

Trening funkcjonow*nia w
codziennyrn, ktory rna na ceiu

umiejętności -iezbędnych

_^*^J-;^i_^^^
§dl l IUUZlćlllEuU

i bardz;e1 i-:iei*;eznego

ai

życiu codzienne

ł,ozv.riianie treningi

d*

źycia poplz*z:

trening dbałościo wygląd zewnętizny
i nauka higiełty* samodzielne

załatwianie potrzeb lizj*i+gic=nych.
samocjzieine dbanle o estetyczny
wygląd, samod;ieine mycie się,
korzystania z prysznica, dbanie
o higienę jamy ustnej oraz hlgienę ciała,

o) trenirrg kulinarny - nauka

owocow i
ra-na-ną,.,ąnił
igvvqi
w,4l.łLi
i

:lc

obierania
nauka

warzyv.l,

*rnX,
rl;łłl^,
vt Uullnlvvv

spożywczyeh, przygotorvanie piostego
posiłku, naki,ywanie do stołu oraz

lnstruktorzy
terapii zajęciowe;,

psycholcg.
psychiatra

nL.cir Ina Ęr\r?ó+t
Ar:n
UU3lLiU€
JPlćęru l nVUt

ei

-

tre*ing unllejętności prakty*=nych

nabycle umiejętnosci napra,łły,drobnych
u5leiei. i,i3ilke i utrwaianie Umieję'lnsści

,.-*^-]-^^L-l.,-l
ijizą.jzeń domo,uvych iplaii"la,
o§SłUg!
suszarka, kucheni..a- zelazko), dbanie a
porządek W pomieszczeniach.
se+iegcwanle srnieci

d)

trening budżet*w_* - Foznanie wartości
_i^*ł..,,-r,i.r
Plcl lV!vGl llE
,-.et1-,-.i1

^,^^;^;=^
Pl9lliqw4o,
ł,ri.:nr*nia

=lIzl lnąrl,
4q^vyVvv,
nal

C*konywania zakil§.w.

rlza

nauka

,jok+fiywania prostych cbiic:*l,;. nauka
rini<nniitll=nił
?Ęv91.19

nnłet

rt, banKu i fiff peez-Ci*,

e) trening

farmakologiexny

*

regularne

pizyjinawanie lekćw pra€pi§afi
l

ych przez

^l. ^ --^

Trening umiejętności §pęduart§* w*lnego Praca ciągła,

ezasu, ktcril ma RĘ eeiij
zainteresowań vu,vbranr;ml
telewlzy,lnymt

l

iiimemi,
z

umiejętności korzystan;a

zgodnie Z
kalendarz*m

r,Jzwijanie

a*dycjami

instr*kt*izy
terapi!

==jęciowej,

psychłiog

iliiple1 l!d
ńia+rr+l rr,w
jak:
takicil form
rozwl.;anie

tur_vstyka, r+kieeej*, zechęcanie

rozwijania §Wsi§h

du-

Zainteresowań,
prcstych
t,czwiązyuła n ie
ła m igłowe k i krzyzowek Uczestniczenie vu z1.1ciu parafii

T*rapia zajęcicwa. która zrnierza dc
wszechstionnego rczwcjii uaz+stnika, w
t}rm: włączanie ilczestnika w zyeie grupy,
§emor*aiizacja i akeeptae;a własnej
n

ie

nał-n* n r=

in,,n

nćn

i

Fracownia_Łuijneił€

nauka

piOstych posiłkelv
kulturalnego żaehowafiia się pl,zy stcle,
przyg.}iff\ł,rj/WEiiia

i

poznanie Za§ad Zercwego odzyv,,iania s!=-,
utrwalanle umiejętncściz zakresu uprawv
walzyw i kwiatcr,ri, Ponadto naui{a
titi"z,;lnra łia p-.oieąd ku w kuch ni, zaehov,;ł nia
higlen_v w xcntaktach z zy,,uln*ścią craz
racjon3in8 p!ar,:+wanie wydatków,
pr"acorłynia ir|astvczna

-

poznanie roznyłh

technik p{ast,vcznych z wykorzystaniem
rożnorodnych materiał*,*, luV,y,konywanie
§e=§licw!,Ch,d*koracji piaccwki,
kartex łka!icznaścio.+ł,lch,
'Dr=l.^.ralni:

ćiĄ;Ą.ćLt

^o,

tlre

=ti"+ik+w.

lznru rrci=ni=
I\vl

<

)g

9!ql

llU

łre-a rianla
-^^!_;^

-

nlo
|+: i, nrt-.-i,.
p,g| na;,,ł
i/l qw]/

pracowni

!;-:struktorz1,

terasii ZajeciOV/ej
psye i-:ł:io§

z

odpovJ!*cinich narzędei stolarskich,
poszerzanie ,"viedzy o mateiiałach" Nauka
prawidłoweg* v",bilania gwozdzi, kołkow,
i"ieczykow araz \#},konywanie c!robnycn
napieifu.

Pi,accwn;a rgKodzielnic,zą rozwijanie

uzdolnień, u5piewL,!ianie edełneścimanual*

nych. Nauka nawlekania i bezpiecznegc
obchodzenia się z igłą, robotki na drutaeh,
szydełkolvan ie. prasowanie,

-

muzykostolikowe,
§ry
kaia r:,: bu l,y, a uci yc,je tel ewizyj ne, p l"*ee ntacje
małyeh form teatralnyeh, i"edagowanie
gazetki ściennej.
Pią9+vttrĘ _§Łcj9te|ąpe!]ty94Ęc

teiapia,

*hiblioterapia,

Zajęcia komputerowe - nauka obsługi
komputei"a ; przygotówal_:i= gc do p;"aey,
Wyszuxiv;anie w interne*ie inlormac;i

Dwa r*zy w

lnstr::ator terapii

tygeciniu

zajęciowej

d,otycząe_vch biezących tematow i wvcarzeń.

,,Nasz

DaiT"

§rodowiskov.vegc
Czersku.

Ę+habi|itaeja
lnaiiJ..ńjiai jl2lnA

redagowanie biuletynu Raz na kwartał

Domu samopomocy

w

lnstri-.:kt*rzy

terapi! za.lęciowej,

psycho!*g

ruchowa

i

nrI inn\nj+

zaję*ia Praea ciągła,
l

ł=krł<l,,

codzienne

rehabilitacji. rekreaąi ruchcuv*j {basen, zajęcia w
_ __ ^^..,^:
kręgie, ja:da !,c§v**i-em, nordic walking, pldLUvV;i!
scaceryi re|aksacji zajęc spońo,"vych, cwi- rehabilit*c_v;nej
czeń ogclnoi;sprawniających

Cykliezne wyjaz1y*

Rc

lnstriiki*i,terapii
zejęciowej,
masaźysta,
psychoiog

manualnych,
turn!e;e tenisa
i

stoło\Ąleco w rarnach PLTSON

5--- J-:^....^
r iJ!.r1ll llullłJU

^-^-1-i:-ł
=p§Łj€l:alfll9Zl

lę.

Psyeholcgieun* - rozmowy indywidualne Praca ciągła
i zajęcia grupov/e, Rozwiązywanie pro'olemow osobistych i konfiiktow, interpel,sonainych oraz roz,"vijanie zdolnościradz*nia
scbie w trueii":ych sytuac;ach U+zi=ianie

Psyeho!og

wsparcia p§ycnoioqlcznego członkom rodzin
uczestnikew
Pquł-_hi-*irvlynp

oogaCanki

z

_

krrnqrtltar:ie

lpk*rskie

lekarzem na

przyjmowania lekow
leczenia szpitalnego.

oraz

F.az na dwa

temat miesiace

moziiwości

l akarz

psychiatra

Rehabilit*cyj*e

-

badania uceestnikovl pae Raz w roku
katem sprawncścii-uchowej i zalecenia

Lekarz
rehabii!tant

rehabiiitacyjne.

Zajęcia rewalidaeyj*e - {d!a osob z

niepełnosprawnością splzęzonąi, fiaLjli,t w

zakresie pisania, czyll3n,*,

2 razw

Pedagog

trln nr{ n it

l

nnr.l zian

n ia

r+zumienia

pCjęf, i;CJen|e. so=iljglwanIe slę Zegai*§l,
pien!*dzmi, ka!endarzem, kształtovłenie
pi,awidłowej mowy,

kor,,;g

owan ie za bii rzeń u;

zakresie strony fonet,vezn*j |*ilsy,k=lne;
i grarnat},cznej. doskonaienie panrięci
i prcces+w m,vSlawych.

ed*kae_vjns - niające na celu
podnoszenie wiedzy cgolnej, rozirłlanie
procesów rrryśiowychi k*nc*ntracli uw*gi,
wzmacnlanie wlary vve własnp mł:!i*;cs*i

Zaj*e

ia

:i,v;v!l!+l
rn:rlliiania

orjziennvm
*""J,

zainteresowaniami
cJył
r.rrrllnnóri
uv,l

rz

i,:

ps:Y,choiog

cąrln=Lr=nl=+iI
-vP{qvj|.

Zajecla !*gopedyczne podnoszeni*
funkcli językowych zr,viazanycfi z
e**--

instrukte

tcrapii za;ęc;owe1,

n

rrzrdńrn;

LoEorecia
tygodniu

funkcicnciłraniem,

oraz

podnos;enie

m,rrn;ir

Dodatkowe formy działań :

integracja osob niepełn*sp:"aw*ye h, ie h Zgodnie z
lcdzin i społeczncscl ickalnej pcpi,ze= kal-ndarzem
spatkanla inieQ!-3C\,,;n-^. zai,awy iaRecene ||| |Ui ę4 i ic
s1.;otxan;a z cŁ;azii świąti urodzin, a także Biezą§y loK
;Ę++4-

rIrl;iel

lł., feąt,rn:łrh nitni!.:.rh
r''"""*"'
'l

tel*pi! zajęcicu;e;,
§SyCi=!,}i*§

i ki+rrn=ązgeh

tr+:lllli=+a;+
=--",^dcwa w kierui:ku
l§.ąą9Ją
ąqllv
podjęcia zati"udn!*nia, w tym w wei"unkech
ń

ńąEJ

*-^-Pldi-!.,

Ą^

in=i;=uKtorzy

Ensti"uktorzy
Ęa= na klłlcńai

terep!i ;aję§io\ffe|

_i-_-_:-__:
Li li Ł-jl llŁ_ji lęj,

WsBółpraea z rcdzi*a u*że§tfiikó,#
organizewar-lie si:*tkgn indywidualnych
i łr,,n^i,,,,łir
, 3, "r - " j,",

'+S*pćłprece Ś*S

e innymi osobami iub
p+dmietami, ktore słuzą panofą

uczestriikci,,l,: i q,."varantuja jak najwieksza
§fektywnośc w§p;inie podejmowanych ai*z

deiał*łii:i=z;veiioeinie iekarskie, zaprzyjazni*lle ośrodki,PCPR, Urząd
iiJi*;ski tv Czersku : uejżieł ,,^; Gminnych i
Powiatowych Dniacn §enicra i inne,
OśrociekKuiiul,y, CiT, bibiioteka, parefił,
fl*aiiz+\r,/any*h

1a-,ąy+l,,, ]łn
7eenn.t Q_,,i.n!
!_Ji.tLJi Ę*a+i*in.,^h
!_,ijrulfi!! i:JL,l l ,.,
ŁE!rL,U,
vv \/4.Bl §r\U lLP.

r

/

\Ąirr nntrzeh

Czi,:nkow;e
ZespOłt;

wspicrająco aktywizującego

l

ll

Organizacja
Domu

i

Praca ciągła

Dyrektor SDS

Cpracowanie i prz_vjęcie pianorrr pi,acy Domu Styczeń, luty
oraz pr;yEotovgani* sprawozdania rocznegc
z działaInośeiDomu

DVrektor §L]$

Dbanie o bezpieczne i higieniczne wai"unki Praea ciągła

Dvrektor SDS

Kaordynowan!e

zespołu wspi*rająco

monitorowanie

-

p!"Eey

aktywizującego,

pracy.

Praca ciągła

Dyrektor SD§

dokształcanie Praca ciągła

Dyr*ktor §DS

przesttzeganie Praea eiągła
danych

Dyrektor SD§

Dbanie o właściwypoziom i.isług

Organizacja szkoleń

i

pracown!kow.

i

Zap*wnienie
bezpieczeństvla

ochrony

osobouvych.

Praca ciągła

Kontlola zarząąęza

Przestrzeg*nie

i

postępowanie zgodnie z Praca ciągła

akiuaii..1rmi pi,zepisami pra,#=

w

szczcgolności dot, osob niepełnosprawnyeh,
senioiai:rycn w zaitresie korzystan!e z

różnych fcrrn wsparcia, np.

usług

opiekuńczych. Udział w programie ,,Czerska
Karta Senioi"a".
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