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„ Kulejącego widziano Anioła, „ Kulejącego widziano Anioła, 
który po niebie swobodnie szybował.który po niebie swobodnie szybował.
Wszystko się moŜe zdarzyć! Wszystko się moŜe zdarzyć! –– wołał, wołał, 

jeśli uwierzyć w siebie zdołasz”.jeśli uwierzyć w siebie zdołasz”.jeśli uwierzyć w siebie zdołasz”.jeśli uwierzyć w siebie zdołasz”.

/Hymn Niepełnosprawnych//Hymn Niepełnosprawnych/
autor Alfred Mieszkowskiautor Alfred Mieszkowski



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCYŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

•• ŚRODOWISKOWYŚRODOWISKOWY-- czyli zlokalizowanyczyli zlokalizowany
i działający na określonym obszarze, mający na celu i działający na określonym obszarze, mający na celu 
włączenie podopiecznych w Ŝycie społeczności;włączenie podopiecznych w Ŝycie społeczności;

•• DOMDOM -- czyli miejsce przyjazne, znane, dające pomocczyli miejsce przyjazne, znane, dające pomoc•• DOMDOM -- czyli miejsce przyjazne, znane, dające pomocczyli miejsce przyjazne, znane, dające pomoc
i oparcie;i oparcie;

•• SAMOPOMOCYSAMOPOMOCY -- czyli starający się swoim czyli starający się swoim 
działaniem wyrobić umiejętność wzajemnej pomocy, działaniem wyrobić umiejętność wzajemnej pomocy, 
pomagający w tworzeniu grup wsparcia dla pomagający w tworzeniu grup wsparcia dla 
podopiecznych i dla ich rodzin.podopiecznych i dla ich rodzin.



Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie 
powstał w 2006 roku przy pomocy władz powstał w 2006 roku przy pomocy władz 
samorządowych Gminy Sawin oraz środków samorządowych Gminy Sawin oraz środków 
z rezerwy celowej z budŜetu państwa . z rezerwy celowej z budŜetu państwa . 

W ramach tych środków dokonano W ramach tych środków dokonano 
modernizacji lokalu, zakupiono samochód do modernizacji lokalu, zakupiono samochód do 
przewozu osób niepełnosprawnych oraz przewozu osób niepełnosprawnych oraz 
sfinansowane zostało wyposaŜenie placówki.sfinansowane zostało wyposaŜenie placówki.



Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie jest 
placówką wsparcia dziennego dla 15 osób placówką wsparcia dziennego dla 15 osób 
z zaburzeniami psychicznymi.z zaburzeniami psychicznymi.

Został powołany na mocy uchwały nr Został powołany na mocy uchwały nr 
Rady Gminy Sawin z dnia 26 października 2006r.Rady Gminy Sawin z dnia 26 października 2006r.Rady Gminy Sawin z dnia 26 października 2006r.Rady Gminy Sawin z dnia 26 października 2006r.
w sprawie celowości utworzenia jednostki budŜetowej w sprawie celowości utworzenia jednostki budŜetowej 
pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Sawinie.w Sawinie.



Podstawą do prowadzenia Podstawą do prowadzenia 
działalności Środowiskowego Domu działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy jest:Samopomocy jest:
•• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póŜ. zm.)(Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póŜ. zm.)

•• Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŜ. zm.)(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŜ. zm.)(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŜ. zm.)(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŜ. zm.)

•• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póŜ. zm.)psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póŜ. zm.)

•• Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŜ. zm.)(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŜ. zm.)

•• Uchwała Nr XXXV/216/06 Rady Gminy Sawin z dnia 26 Uchwała Nr XXXV/216/06 Rady Gminy Sawin z dnia 26 
października 2006 roku w sprawie celowości utworzenia października 2006 roku w sprawie celowości utworzenia 
jednostki budŜetowej pod nazwą Środowiskowy Dom jednostki budŜetowej pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Sawinie.Samopomocy w Sawinie.

•• Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w SawinieStatut Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie



CELEM ŚDS jest zmniejszenie skutków CELEM ŚDS jest zmniejszenie skutków 
niepełnosprawności w sferze zdrowia niepełnosprawności w sferze zdrowia 
psychicznego poprzez prowadzenie:psychicznego poprzez prowadzenie:

•• Treningów umiejętności samoobsługowych Treningów umiejętności samoobsługowych 

i zaradności Ŝycioweji zaradności Ŝyciowej

•• Treningów umiejętności społecznychTreningów umiejętności społecznych•• Treningów umiejętności społecznychTreningów umiejętności społecznych

i interpersonalnychi interpersonalnych

•• Treningów umiejętności spędzania czasu wolnegoTreningów umiejętności spędzania czasu wolnego

•• Terapię zajęciową Terapię zajęciową 

•• Rehabilitacji leczniczejRehabilitacji leczniczej

•• PoradnictwoPoradnictwo



STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
ŚDS W SAWINIEŚDS W SAWINIE

KIEROWNIK
1 etat

OPIEKUN
1 i 1/2 etatu

PIELĘGNIA-
RKA

1/2 etatu

FIZJOTE-
RAPEUTA
1/2 etatu

KSIĘGOWA KIEROWCA
1 etat

INSTRUKTOR
TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ 
1 etat

PRACOWNIK
SOCJALNY
1/2 etatu


