
Sprawozdanie z działalności Fundacji „Sprawni Inaczej”           
za 2016 r. 

 
 

I. Środowiskowe Domy Samopomocy 

W 2016 roku prowadziliśmy pięć Środowiskowych Domów Samopomocy                           

w miejscowościach: Miastko, Bytów, Lubieszyn, Konarzyny, Gdańsk. 

Środowiskowe Domy działają na podstawie umów wieloletnich: 

 Miastko i Bytów umowa obowiązuje do końca 2019 r., 

 ŚDS w Gdańsku umowa trzyletnia do końca 2017,   

 Domy w Lubieszynie i Konarzynach umowy jednoroczne. 

    ŚDS-y są placówkami pobytu dziennego. 

 

Realizacja w/w zadań wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej          

z dnia 9 grudnia 2010 r., które to ściśle określa zasady funkcjonowania domów (w tym 

ilość uczestników i typ Domu), sprawozdawczość oraz budżet z określeniem 

kwalifikowalności wydatków.  

 

Wszystkie Domy prowadzone są na zasadzie zadań zleconych przez  poszczególne Gminy. 

Dla beneficjentów Domów zespoły specjalistów tam zatrudnionych opracowują 

indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, uwzględniające 

możliwości, zalecenia medyczne, potrzeby  itp. 

Programy te zawierają szereg indywidualnie dobranych treningów w zakresie: 

 dbałości o wygląd zewnętrzny, 

 nauki higieny, 

 nauki umiejętności kulinarnych oraz praktycznych w zakresie obsługi 

podstawowych urządzeń domowych, 

 prowadzone są też treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi. 

 

     Ponadto na zajęciach indywidualnych bądź grupowych kształtowano pozytywne relacje        

z najbliższym otoczeniem, utrwalano zasady prawidłowych zachowań w miejscach 

publicznych, pracowano nad samodzielnością poprzez planowanie zakupów, realizowanie 

ważnych życiowych spraw (opłaty czynszu i inne, odbieranie renty, pisanie pism 

urzędowych, wypełnianie dokumentów itp.). Ważnym elementem pracy w ŚDS-ach była 

też nauka prawidłowych wzorców spędzania wolnego czasu. 



Dzięki realizowanym treningom uczestnicy nabyli wiele umiejętności, które pomagają im 

uczestniczyć w życiu społecznym. Uczestnicy Domów korzystali również z wyjazdów 

jedno- lub trzydniowych, a także spotkań integracyjnych, brali też udział w konkursach   

i wystawach. Również rodziny osób z niepełnosprawnościami otrzymują wsparcie             

i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych i problemów występujących 

w życiu codziennym. Z pomocy ŚDS w 2016 r. skorzystało 150 osób dorosłych. 

 

Na terenie ŚDS w Bytowie dodatkowo świadczone są specjalistyczne usługi  opiekuńcze 

dla dzieci autystycznych  w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Bytów. 

 

II. Ośrodki Rehabilitacji Psychoruchowej dla dzieci 

W oparciu o infrastrukturę ŚDS – ów, stwarzającą możliwość prowadzenia wieloprofilowej 

rehabilitacji, funkcjonowały ORP w Lubieszynie, Bytowie i Miastku. 

 

W 2016 roku prowadzenie tych zajęć było utrudnione z powodu braku wystarczających 

środków. Jednak dzięki determinacji zespołów odpowiedzialnych za rehabilitację dzieci 

udało się utrzymać na dotychczasowym poziomie pracę z dziećmi. 

Pomocy finansowej udzieliły gminy, przedsiębiorcy, indywidualni darczyńcy z lokalnej 

społeczności, którzy wspierali organizowane na terenie gmin zbiórki publiczne. W tym 

miejscu trzeba dodać, że są to dzieci z terenów zaniedbanych, skąd ciężko jest dotrzeć 

do profesjonalnych ośrodków. 

 

Zakwalifikowane i zdiagnozowane przez lekarzy specjalistów dzieci realizowały 

odpowiednie do profilu schorzenia, ćwiczenia usprawniające z zakresu rehabilitacji 

ruchowej, sensorycznej, logopedycznej i pedagogicznej. Z pomocy Ośrodków skorzystało 

60 dzieci. 

 

III. Warsztaty Terapii Zajęciowej 

W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej            

w Kościerzynie i w dwóch lokalizacjach w Gdańsku. Z terapii w obu warsztatach 

skorzystały 42 osoby w Kościerzynie i 48 w Gdańsku. Zajęcia prowadzono w niewielkich 

pięcio-/ sześcioosobowych grupach w oparciu o pracownie rękodzielnicze: papieru 

czerpanego, ceramiczno-plastyczne, wikliny papierowej, technik różnych, a także 

pracownie kulinarne i komputerowe. 



Dla każdego uczestnika opracowano indywidualne  programy  terapii ukierunkowane      

na rozwój poszczególnych funkcji i umiejętności. Uczestnicy WTZ-ów nabywali                    

i doskonalili umiejętności  niezbędne do podjęcia pracy, uczyli się punktualności, 

zdyscyplinowania, odpowiedzialności za powierzone zadania, sprzęt, uczyli się 

umiejętności zachowania się w relacji pracownik – zwierzchnik, pracownik – pracownik.   

 

Uczestnicy  korzystali z pomocy psychologicznej. W ramach indywidualnych bądź 

grupowych spotkań psychologowie udzielali pomocy w radzeniu sobie z trudnościami 

wynikającymi z choroby  bądź skomplikowanej sytuacji rodzinnej. 

 

W 2016 roku pracę podjęło  8 osób, w tym z WTZ Kościerzyna 7 osób, z WTZ Gdańsk         

1 osoba. 

 

Podobnie jak w ŚDS – ach organizowano w ramach rehabilitacji społecznej: 

 wyjścia do kin, teatrów,  muzeów, obiektów sportowych i innych, 

 wyjeżdżano na wycieczki, 

 uczestniczono w spotkaniach towarzyskich i integracyjnych. 

     Uczestnicy warsztatów brali udział w wystawach i konkursach plastycznych, 

fotograficznych, kulinarnych, otrzymując  często nagrody. 

 

Nieodłącznym elementem pracy była również sprzedaż prac rękodzielniczych na licznych  

kiermaszach, wykonywano też  prace  na zamówienie dla różnych instytucji, organizacji 

społecznych i prywatnych odbiorców. 

 

WTZ w Kościerzynie został pod koniec roku rozszerzony o 5 osób i liczy obecnie            

35 uczestników. WTZ  w Gdańsku  wzbogacił się o nowy piec ceramiczny. 

 

 Ważnym elementem wspierającym osoby z WTZ w Kościerzynie jest projekt            

„Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością”, który realizowany  był w okresie  

05.12.2016 i kontynuowany będzie do lipca 2017 r. w  ramach Programu Operacyjnego  

Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 r. Projekt skierowany jest do  osób                        

z niepełnosprawnością  do  29 roku życia z powiatu kościerskiego,  biernych zawodowo.   

 

Celem projektu jest wyposażenie beneficjentów w kompetencje, umiejętności           

oraz doświadczenia zawodowe. Uczestnicy podczas trwania projektu korzystają              



z odpowiednich do indywidualnych potrzeb warsztatów, wsparcia psychologicznego, 

poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży zawodowych i wsparcia kontaktu z pracodawcą. 

Dzięki projektowi 9 osób podjęło próbę pracy. 

 

Wszystkie prowadzone placówki mają swój niepowtarzalny charakter i domową 

atmosferę. Ich kameralność oraz fachowa, życzliwa pomoc przyczynia się do poprawy 

samopoczucia i zdrowia. W tych małych „światach” ludzie odnajdują przyjaciół, 

rozwijają zainteresowania i talenty. Mają możliwość zaistnienia w różnych dziedzinach 

życia, wcześniej nie zawsze dostępnych. 

 

IV. Wolontariat Europejski 

Fundacja kontynuowała realizację projektu EVS w ramach programu Erasmus+. 

Gościliśmy ośmioro wolontariuszy z Ukrainy, Włoch, Niemiec, Rumunii w okresie  

październik 2016 - wrzesień 2017 r. (11 miesięcy).   

 

Głównymi tematami podjętych działań projektowych były: niepełnosprawność             

oraz kultura i sztuka. Wolontariusze brali udział w różnorodnych zajęciach –                  

od warsztatów kulinarnych, poprzez terapię zajęciową, zajęcia sportowe, muzyczne, 

teatralne, aż po warsztaty malarskie papiernicze i ceramiczne. Odbyli też wizyty 

studyjne, mające na celu zapoznanie ich ze specyfiką pracy lokalnych NGO’s. 

 

Wolontariusze wzbogacili naszą codzienną pracę o nowe pomysły, sami zaś poszerzyli 

swoją wiedzę, zgodnie z założeniami edukacji pozaformalnej, poprzez codzienną 

praktykę i zlecone lub samodzielnie inicjowane działanie. Ten projekt wyróżnił się 

przede wszystkim zajęciami muzycznymi oraz fachową muzykoterapią prowadzoną    

przez dwoje wolontariuszy z Włoch. Ponadto wkładem pracy i umiejętności w rozwój 

pracowni ceramicznej dzięki obecności dwóch wolontariuszek, z Rumunii i Niemiec.  

 

V. Dom Sąsiedzki przy Północnej 

Projekt  dofinansowany przez Gminę Miasta Gdańska, realizowany w okresie marzec – 

grudzień 2016 r. skierowany był do mieszkańców dzielnicy Gdańsk Brzeźno i stanowił 

miejsce integracji  mieszkańców tego obszaru. 

 

W ramach Domu oferowano zajęcia dla dzieci i młodzieży tzw. czat językowy 



prowadzony z udziałem wolontariuszy europejskich (EVS). Kilka dni w tygodniu  

odbywały się zajęcia dla osób starszych: gimnastyka relaksacyjno-kondycyjna, spotkania 

stowarzyszenia „Starsi”. W soboty spotykał się zespół muzyczno – teatralny „a może...”. 

Zespół w czerwcu 2016 r. brał udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów 

Wspaniałych  w  Tczewie,  uzyskując nagrodę Prezydenta Miasta Tczewa i możliwość 

prezentacji  spektaklu „Szpieg”  w Filharmonii Kaszubskiej. 

 

Ponadto w Domu Sąsiedzkim organizowano prezentacje kulturowe, spotkania                 

z ciekawymi  ludźmi, zajęcia artystyczne i spotkania integracyjne. Dodatkowo 

współorganizowano Gdańskie Dni Sąsiada oraz  Święto Ulicy Północnej. 

 

VI. Małe projekty 

W ciągu roku zrealizowaliśmy wiele małych projektów, które miały na celu 

przełamywanie barier społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami oraz integrację 

społeczną. Do takich zwykle jednodniowych wydarzeń zaliczyć można: „Zająca 

Wielkanocnego” realizowanego w Bytowie, „Integrację na Tak” realizowaną w Miastku,  

Letni Festyn w Lubieszynie, Bulle i Szachy w Kościerzynie, Dzień Sąsiada w Gdańsku.  

 

Nasze działania często przenikały się dzięki wspólnym przedsięwzięciom takim jak: bal 

karnawałowy w Garczynie lub udział w wyjazdach zagranicznych do Włoch czy też 

tradycyjnie do Danii. Grupy uczestników z różnych placówek odwiedzają się nawzajem. 

Wszystko to czyni życie podopiecznych Fundacji i ich Rodzin, pełniejszym                          

i radośniejszym. Wiele osób odnalazło dzięki prowadzonym działaniom sens życia. 

 

Ważne  wydarzenia 

1/ Goszczenie członków Komitetu Monitorującego i prezentacja projektu „Dłoń – start 

dla młodych z niepełnosprawnością” 

2/ Rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościerzynie 

3/ Zakup nowego pieca  ceramicznego 

4/ Remont  schodów  i  montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych. 

 

Sporządziła Justyna Rogińska 

 


