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Plan Pracy Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy-Ośrodka
Rehabilitacjno - Kulturalnego w Drawsku Pomorskim z Filią
w Złocieńcu na rok 2021
W przypadku sytuacji epidemiologicznej wszystkie zajęcia w PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim
z Filią w Złocieńcu odbywać się będą w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi
i rekomendacjami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
W przypadku zawieszenia działalności PDDS-OR-K, w miarę możliwości będzie prowadzona praca
zdalna z uczestnikami oraz utrzymywany będzie stały kontakt z uczestnikami i ich opiekunami
(rodzice, opiekunowie, kuratorzy), a w razie nagłej potrzeby będzie możliwy kontakt bezpośredni.
Wszystkie powyższe działania będą wynikały z modyfikacji planów pracowni oraz Indywidualnych
Planów Wspierająco-Aktywizujących opracowanych przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący.

LP

ZADANIE

1
Terapia
w pracowni
dobrego
wyglądu
Drawsko
Pomorskie,
Filia
Złocieniec
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FORMY I METODY PRACY

TERMIN
REALIZACJI

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

Poznawanie i przestrzeganie przez uczestników zasad BHP
w trakcie zajęć. Kształtowanie, doskonalenie, utrwalanie
umiejętności samoobsługowych w zakresie higieny osobistej
całego ciała. Nauka umiejętności właściwego doboru
i korzystania z kosmetyków oraz motywacja do używania
środków higienicznych i kosmetycznych. Nabywanie
i utrwalanie nawyków higienicznych takich jak higiena jamy
ustnej, higiena intymna, higiena rąk i stóp. Kształtowanie
umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny; czystość odzieży,
bielizny oraz ich zmiany. Wzrost umiejętności doboru
garderoby pod względem pory roku i okoliczności. Nabycie
umiejętności sznurowania, pielęgnacji i zmiany obuwia
adekwatnie do warunków pogodowych. Zapoznanie się
z zabiegami kosmetycznymi takimi jak: stylizacja okaregulacja brwi, henna brwi i rzęs. Masaż twarzy, szyi
i dekoltu, peeling i maseczki na twarz. Pedicure; bez
malowania, z malowaniem, hybrydowy. Manicure; bez
malowania, z malowaniem, hybrydowy, przedłużanie żelem
Praca ciągła instruktor terapii
na szablonie. Parafina na dłonie i stopy. Makijaż dzienny
zajęciowej,
i okolicznościowy, depilacja ciała za pomocą wosku. Nauka
terapeuta
doboru odpowiednich kosmetyków do rodzaju cery i wieku.
Pielęgnacja, strzyżenie, mycie, koloryzacja modelowanie
i upięcia włosów. Nauka bezpiecznego korzystania z suszarki
do włosów, prostownicy oraz lokówki. Nabycie umiejętności
prasowania; dobór programu i temperatury do prasowanej
tkaniny. Przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ podczas
prasowania. Nauka oraz podtrzymywanie nabytych
umiejętności w zakresie obsługi pralki automatycznej np.:
dobór odpowiedniego programu do rodzaju prania, nauka
bezpiecznego korzystania z pralki, segregacja ubrań zgodnie
z kolorystyką. Rozwijanie zaradności życiowej; pranie
ręczne, rozwieszanie wypranych rzeczy. Wypracowanie oraz
podtrzymywanie
oszczędnego
dozowania
środkami
chemicznymi i higienicznymi. Nauka w proszeniu o pomoc
w sytuacjach zadaniowo trudnych. Wyrabianie nawyku
sygnalizowania potrzeb fizjologicznych oraz higienicznego

korzystania z toalety. Rozbudzenie zainteresowania własnym
zdrowiem, utrwalenie nawyku regularnego brania leków,
wzrost świadomości choroby. Osiągnięcie stanów
psychicznych takich jak relaksacja, wyciszenie, aktywizacja
i mobilizacja poprzez muzykoterapie. Nabycie nawyków
dbania o swoje stanowisko pracy oraz estetykę otoczenia.
Formy pracy: grupowa.
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Terapia
w pracowni
dobrego
wyglądu
z elementami
krawiectwa

Filia
Złocieniec

Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, demonstracja, zajęcia praktyczne.
Nauka organizacji stanowiska pracy zgodnie z przepisami
BHP. Obsługa przyborów i narzędzi krawieckich.
Doskonalenie umiejętności takich jak: nawlekanie igły na
nitkę, przyszywanie guzików, łączenie dwóch tkanin
podstawowymi ściegami. Wzrost umiejętności szycia
ręcznego. Nauka haftowania, robienia na drutach, wyplatania
makram, tworzenia wyrobów ze skóry. Poznawanie
materiałów krawieckich oraz metod ich obróbki, a także
narzędzi i przyborów do szycia ręcznego. Nauka
umiejętności radzenia sobie w dniu codziennym; korzystanie
z nożyczek, szpilek, nici. Nauka reperowania odzieży.
Wzmocnienie motoryki małej i poprawa koncentracji
podczas wypychania watoliną uszytych ozdób i dekoracji.
Nabycie
umiejętności
samodzielnego
przyszywania
elementów zdobniczych (koralików, cekinów, kolorowych
tasiemek, aplikacji). Poznawanie podstawowych ściegów
ręcznych. Nauka przenoszenia wzoru przy pomocy kalki na
materiał. Zapoznania z posługiwaniem się formą
i szablonem. Nauka i obsługa maszyny do szycia.
instruktor terapii
Zapoznanie się z szyciem maszynowym i ściegami w nim Praca ciągła
zajęciowej,
stosowanymi. Szycie
poszewek, rękawic, ścierek
terapeuta
kuchennych,
ozdób
okolicznościowych,
elementów
garderoby, poduszek ozdobnych, zabawek. Rozwijanie
twórczego myślenia poprzez tworzenie obrazów z użyciem
materiałów. Wzbudzanie kreatywności podczas tworzenia
pudełek i organizerów wyklejonych materiałem. Poznawanie
metod tworzenia biżuterii, spinek czy broszek. Wzrost
sprawności manualnej podczas tworzenia dekoracji
z użyciem nici, form kartonowych i patyków. Zapoznanie
i celebrowanie różnorodnych Świąt kalendarzowych.
Formy pracy: grupowa.
Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
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Terapia
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy
w pracowni
i obsługi komputera. Zapoznanie się z obsługą smartphona,
komputerowej tableta, smart tv, aparatu fotograficznego, tablicy Praca ciągła
interaktywnej.
Poznawanie
programów
tekstowych
Filia
i graficznych oraz aplikacji. Rozwijanie zainteresowań
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instruktor terapii
zajęciowej,
terapeuta

Złocieniec

technologią komputerową. Wspomaganie sprawności
manualnej. Nauka obsługi kserokopiarki, bindownicy,
drukarki, laminarki, skanera. Nabycie umiejętności
wykonywania dokumentów okazjonalnych tj. zaproszeń,
dyplomów, itp. Nauka poruszania się po Internecie.
Poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie poprzez
wykorzystanie zasobów Internetu. Opracowywanie gazetki,
tworzenie kroniki. Prowadzenie strony internetowej ośrodka
na Facebooku. Tworzenie i redagowanie gazetki ściennej.
Fotografowaniekonkursy
tematyczne
,filmowanie
i montaż filmów, teledysków, tworzenie komiksów.
Elementy biblioterapii, muzykoterapii, arteterapii. Trening
antystresowy– kolorowanki relaksacyjne drukowane i online,
kolorowanki z grayskale. Działania usprawniające obszary
psychomotoryczne: zabawy, zadania, ćwiczenia i gry
(drukowane i online). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej- programów i aplikacji interaktywnych.
Usprawnienie koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez
zastosowanie Xboxa wraz z kinectem. Prowadzenie zajęć
z
zakresu
komunikacji
alternatywnej-metoda
porozumiewania używana zamiast mowy przy użyciu
systemu android. Obsługa komputera oraz umiejętność jego
zastosowania zwiększa możliwość w funkcjonowaniu
społecznym – porozumiewaniu się na odległość
z zastosowaniem aplikacji WhatsApp, Messenger, Skype.
Formy pracy: grupowa.
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Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
Poznanie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego
posługiwania się komputerem i współpracującymi z nim
urządzeniami
oraz
technologią
informatyczną.
Wykorzystanie komputera do rozwijania zainteresowań,
rozrywki, rekreacji, nauki i pracy. Poszerzenie i utrwalenie
najważniejszych zagadnień związanych z obsługą sprzętu
komputerowego: doskonalenie posługiwania się myszką
i klawiaturą, edycja tekstu i grafiki, wykorzystanie różnych
Terapia
programów użytkowych i ich możliwości, poruszanie się
w pracowni
i bezpieczeństwo w Internecie, zapoznanie z popularnymi
komputerowej portalami, stronami
i usługami internetowymi. Nauka
Praca ciągła
obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarki, drukarki,
Drawsko
skanera,
laminarki,
gilotyny,
niszczarki.
Nabycie
Pomorskie
i usprawnianie umiejętności tworzenia dokumentów
okazjonalnych (zaproszeń, dyplomów, plakatów, infografik,
kartek okolicznościowych). Opracowywanie i tworzenie
gazetki ściennej. Rozwijanie zainteresowań technologią
komputerową i urządzeniami multimedialnymi (smartfon,
tablet, smartwatch, etc.). Zajęcia społeczno-edukacyjne,
elementy
biblioterapii,
muzykoterapii,
socjoterapii.
Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności: czytania,
pisania, liczenia, komunikowania się, wypowiadania
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instruktor terapii
zajęciowej,
terapeuta

i opowiadania. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy
o otaczającym świecie, polskich tradycjach, świętach,
wydarzeniach historycznych, społecznych akcjach. Działania
usprawniające funkcje poznawcze i psychomotoryczne:
zabawy, zadania, ćwiczenia, łamigłówki i gry (drukowane,
komputerowe i online). Organizacja czasu wolnego:
korzystanie z portali społecznościowych, Internetu,
oglądanie filmów, słuchanie muzyki, gry komputerowe
i stolikowe, kolorowanki antystresowe, łamigłówki, gry
ruchowe z użyciem konsoli z Kinect. Fotografowanie,
filmowanie, montaż filmów i teledysków, redagowanie
strony internetowej ośrodka na Facebooku. Zajęcia
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Formy pracy: grupowa.
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Terapia
w pracowni
artystycznej
Filia
Złocieniec

Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
Poszerzanie zainteresowań muzycznych. Poznawanie
brzmień poszczególnych instrumentów i ich znaczenia
w całości kompozycji. Poznanie podstaw rytmiki, tonacji,
tempa wykonywanych piosenek. Kształtowanie umiejętności
wyrażania uczuć oraz umiejętności współpracy w grupie.
Kontakt z innymi reprezentantami kultury lokalnej –
twórcami i artystami - poprzez udział w okolicznych
imprezach kulturalnych. Elementy biblioterapii. Poznawanie
literackich wzorców zachowań. Dramy, przedstawienia,
wyrażanie uczuć poprzez różne formy artystyczne.
Wykonywanie prac plastycznych przy pomocy różnych
technik np. malowanie folią aluminiową, gąbką, patyczkami,
nakładanie farb dłońmi bez użycia pędzla. Kształtowanie
wyobraźni, umiejętności odnalezienia materiałów do Praca ciągła instruktor terapii
wykonania prac plastycznych. Nauka i wykonywanie pieśni
zajęciowej,
związanych z tradycją i świętami narodowymi. Wspólne
terapeuta
tworzenie scenariuszy do przedstawień scenicznych.
Przygotowanie piosenek na różnego rodzaju przeglądy
i konkursy. Nauka prezentacji swoich prac poprzez strony
internetowe.
Formy pracy: grupowa.
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Terapia
w pracowni
krawieckiej
Drawsko
Pomorskie
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Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
Nabywanie, doskonalenie i przyswojenie podstawowych
technik szycia i dziewiarstwa. Nauka obsługi narzędzi
i
urządzeń.
Rozwój
zainteresowań
związanych
z krawiectwem oraz nauka wykorzystania zdobytych
umiejętności w życiu codziennym. Czynności podejmowane
Praca ciągła
przez
uczestników
pozwalają
na
rozwijanie
sprawności manualnych, odreagowanie negatywnych emocji
oraz
zachęcają
do samodzielnego
projektowania
i wykonywania czynności. Pozwalają zagospodarować czas

instruktor terapii
zajęciowej,
terapeuta

wolny. Pobudzają wyobraźnię-podczas tworzenia prac
różnorodnymi
technikami.
Wpływają
na
rozwijanie
wyobraźni
i zainteresowań krawieckodziewiarskich, dbanie o estetykę przy wykonywaniu prac
i w otoczeniu. Uczą wytrwałości i skupienia uwagi.
Wpływają na doskonalenie umiejętności pracy w grupieuwrażliwienie
na
potrzeby
i
możliwości
kolegów.
Kształtowanie i
utrwalanie
następujących
umiejętności: posługiwania się przyborami krawieckimi
(igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki). Szycia
ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi). Szycia
maszynowego z elementami wykroju (obsługa maszyny
wielofunkcyjnej oraz maszyny typu owerlock). Wyszywania
i haftowania (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych).
Dziergania na drutach i robótek szydełkowych (nawlekanie
oczek i wykonywanie ściegów). Poznawania zasad
kompozycji (dobór koloru i faktury tkaniny). Wykonywania
kartek okolicznościowych
(z wykorzystaniem technik
i materiałów krawieckich). Wykonywania makram.
W pracowni prowadzone są zajęcia pomagające rozwijać
zaradność życiową: prasowanie, obsługa żelazka, naprawa
i
cerowanie odzieży, przyszywanie guzików, dbanie
o porządek i czystość w swoim otoczeniu. Przygotowywane
są kostiumy do przedstawień. Szyte są rzeczy użyteczności
codziennej, fartuszki i rękawice kuchenne, poszewki na
poduszki, maskotki, patchworki, makramy, haftowane
serwetki, dziergane podkładki pod talerze. Wykonywanie
ozdób świątecznych oraz rzeczy przeznaczonych do
dekorowania pomieszczeń.
Formy pracy: grupowa.
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Terapia
w pracowni
rękodzieła
Drawsko
Pomorskie
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Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
Kształtowanie i rozwijanie ekspresji twórczej. Wyzwalanie
indywidualnych zainteresowań. Poznanie różnych technik
plastycznych.
Poprawa
zdolności
manualnych.
Stymulowanie do abstrakcyjnego myślenia. Poprawa
koordynacji wzrokowo–ruchowej. Wyrabianie dokładności
i estetyki. Wyzwalanie postaw twórczych. Nabywanie
umiejętności komponowania, konstruowania i łączenia.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
i
współodpowiedzialności.
Rozwijanie
wyobraźni
i kreatywności. Nauka umiejętności planowania. Tworzenie Praca ciągła
różnorodnych prac z wykorzystaniem sznurka, materiałów
papierniczych, skóry, itp. Postarzanie przedmiotów techniką
shabby chic, farbami kredowymi i woskiem. Ozdabianie
przedmiotów. Wykonywanie kartek okolicznościowych.
Kształtowanie cierpliwości, precyzyjności i wytrwałości.
Propagowanie twórczości artystycznej, ludowej poprzez
wykorzystanie różnych technik: rysowania, malowania,
wyklejania, wydzierania, ozdabiania, wikliny papierowej,

instruktor terapii
zajęciowej,
terapeuta

wycinanki ludowej, tkactwa, koronkarstwa, haftu
krzyżykowego, płaskiego. Tworzenie biżuterii i przedmiotów
użytkowych
oraz
realizacja
własnych
pomysłów.
Poznawanie i stosowanie różnych technik: malowania,
rysowania, collage, wyklejania, ozdabiania, malowania na
szkle, mozaiki, scrapbookingu, filcowania, decoupage,
witrażu, papierowej wikliny. Doskonalenie umiejętności
pracy różnorodnymi materiałami używanymi
w tych
technikach. Nauka bezpiecznego posługiwania się sprzętem
takim jak: maszyna do wykrajania i odciskania papieru,
szlifierka do szkła, lutownica, wypalarka, elektryczny
pistolet klejowy, itp. Tworzenie dekoracji do PDDS,
elementów strojów potrzebnych do organizowania
uroczystości
i
występów
artystycznych.
Udział
w kiermaszach, jarmarkach.
Formy pracy: grupowa.

8
Terapia
w pracowni
rękodzieła
Filia
Złocieniec
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Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
Poznanie różnorodnych technik plastycznych,. Poprawa
i rozwijanie zdolności manualnych. Stymulowanie do
abstrakcyjnego myślenia. Poprawa koordynacji wzrokoworuchowej .Wyrabianie dokładności i estetyki. Wyzwalanie
postaw twórczych. Nabywanie umiejętności komponowania,
konstruowania i łączenia. Kształtowanie umiejętności
współpracy w grupie i współodpowiedzialności. Rozwijanie
wyobraźni i kreatywności. Nauka umiejętności planowania.
Zapoznanie się z różnorodnością materiałów. Wyrzynanie
drewnianych figurek oraz ozdabianie ich techniką
decoupage, schabby chic, transferu. Wykonywanie prostych
prac jak szlifowanie, czyszczenie papierem ściernym
drewnianych powierzchni, malowanie farbami kredowymi
akrylowymi, bejcą, woskiem. Nadawanie nowego życia
starym przedmiotom (krzesła, półki, szafki i szuflady)
techniką shabby chic i suchego pędzla. Wykorzystanie
techniki decoupage do ozdabiania przedmiotów w stylu Praca ciągła instruktor terapii
prowansalskim, schabby chic, rustykalnym z użyciem
zajęciowej,
szablonów, past, mas strukturalnych, spękaczy, serwetek
terapeuta
papierowych i papieru ryżowego. Wykonywanie wyrobów
artystycznych i użytkowych z tektury, mas plastycznych,
skóry, drewna i cementu. Tworzenie różnorodnych prac
z wykorzystaniem sznurka, skóry, materiałów papierniczych.
Wykonywanie obrazów techniką kolaż z serwetek
szydełkowych.
Nauka
szycia
fartuchów,
rękawic
kuchennych, powłoczek na poduszki, torebek i ozdabianie
ich. Wykonywanie kartek świątecznych z wykorzystaniem
technik krawieckich oraz ręcznie wykonanych koronek.
Odreagowanie negatywnych emocji, zachęcanie do
samodzielnego projektowania, zagospodarowania czasu
wolnego,
pobudzanie
wyobraźni,
cierpliwości,
precyzyjności, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za

wykonaną pracę. Wyzwalanie indywidualnych zainteresowań
z uwzględnieniem twórczości ludowej. propagowanie
twórczości artystycznej, ludowej poprzez wykorzystanie
różnorodnych technik: rysowania, malowania, wyklejania,
wydzierania, wycinanki ludowej, tkactwa, koronkarstwa,
haftu płaskiego, krzyżykowego. Wykonywanie stroików
i wianków okolicznościowych. Wykonywanie sezonowych
i okolicznościowych dekoracji. Nauka i tworzenie obrazów
z darów natury. Florystyka- układanie różnorodnych
kompozycji w wazonach, koszykach, itp. Tworzenie
okazjonalnych stroików i wianków. Nauka ozdabiania
przedmiotów stylami stosowanymi w decoupage np.
prowansalskim, rustykalnym z wykorzystaniem szablonów,
past, mas strukturalnych. Tworzenie biżuterii z recyklingu.
Tworzenie przedmiotów codziennego użytku z betonu
kreatywnego.
Stolarstwowykonanie
projektów
przedmiotów, ozdób okolicznościowych, zawieszek ze
sklejki. Nauka przenoszenia wzorów z szablonu na sklejkę.
Wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zielonych przy
Ośrodku.
Nabycie
umiejętności
posługiwania
się
narzędziami ogrodniczymi. Recykling- wykonanie puf,
stolików z plastikowych butelek, papierowych rolek, opon
samochodowych, doniczek z plastikowych opakowań,
podkładek, tworzenie biżuterii.
Formy pracy: grupowa.

9
Terapia
w pracowni
technicznej
Drawsko
Pomorskie
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Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
Nabycie umiejętności technicznych, niezbędnych do
wykonywania prostych prac. Poznanie i nabycie
umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami
i elektronarzędziami do obróbki materiałów i prostych
napraw w domu. Nauka organizacji stanowiska pracy
i odpowiedzialności za sprzęt. Poznanie zasad bhp. Poznanie
różnego rodzaju materiałów i technik ich obróbki. Nauka
recyklingu, pozyskiwanie drewna, materiałów i elementów
metalowych ze starych mebli. Projektowanie i wykonanie
przedmiotów użytkowych oraz narzędzi na potrzeby
pracowni
Ośrodka
np.
szafek,
półek,
ozdób
okolicznościowych ze sklejki. Nauka demontażu i segregacja
Praca ciągła
części z narzędzi AGD i RTV. Zapoznanie się z przepisami o
ruchu drogowym. Przygotowanie uczestników do
odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z dróg
publicznych jako pieszych i rowerzystów. Kształtowanie
i zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za
wykonane zadania i powierzony materiał. Doskonalenie
umiejętności malarskich, prace przy malowaniu pracowni,
nauka właściwego doboru narzędzi malarskich. Praca przy
impregnacji desek przeznaczonych do budowy ogrodzenia.
Nauka nakładania kilku warstw drewnochronu na drewniane
instalacje znajdujące się na terenie Ośrodka tj. ław, leżaków,

instruktor terapii
zajęciowej,
terapeuta

stolików z palet oraz wiaty. Praca z piłą stołową oraz ręczną:
cięcie listewek pod kątem. Praca przy budowie symulatora
samochodu rajdowego. Nauka przenoszenia wzorów
z szablonów na sklejkę, renowacja stołów. Prace przy
budowie wystroju, scenografii do przedstawień, imprez
okolicznościowych
organizowanych
przez
PDDS.
Utrwalanie wiadomości z zakresu budowy komputeraprzeglądy, czyszczenie, konserwacja. Przeprowadzanie
warsztatów fotograficznych dla uczestników- zapoznanie
uczestników
z
podstawową
wiedzą
dotyczącą
fotografowania, omawianie różnych typów obiektywów,
nauka kadrowania oraz wykorzystania światła i cienia.
Regularne przeglądy oraz naprawa sprzętu znajdującego się
w PDDS. Zajęcia poza Ośrodkiem: nauka przycinania
krzewów oraz koszenia trawy z użyciem kosiarki. Montaż
nowych sprzętów w PDDS oraz demontaż starych i
zniszczonych. Omawianie kolejnych etapów pracy, praca z
instrukcją montażu. Nauka obsługi ręcznej frezarki, budowa
ozdobnych ram na obrazy.
Formy pracy: grupowa.
Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.

10

Terapia
w pracowni
kulinarnej

Drawsko
Pomorskie
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Rozwijanie zaradności w życiu codziennym adekwatnie do
indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.
Zdobywanie jak największej samodzielności w zakresie
zaspokajania
podstawowych
potrzeb
życiowych:
przygotowywanie prostych i złożonych posiłków, utrwalanie
i przestrzeganie zasad higieny osobistej, systematyczność
w utrzymywaniu w czystości pracowni oraz urządzeń, które
się w niej znajdują. Planowanie potraw, ustalanie
jadłospisów, konstruowanie wg nich listy zakupów i ich
dokonywanie w sklepach, co wiąże się z adekwatnym
zachowaniem w trakcie zakupów, przy kasie, uwzględniając
uważne pakowanie produktów, zapłatę oraz liczenie reszty.
Nabywanie umiejętności korzystania z przepisów
kulinarnych- dobór składników, odważanie i odmierzanie
proporcji. Poznawanie zasad zdrowego odżywiania się wg
piramidy żywieniowej. Przyrządzanie potraw na specjalne Praca ciągła instruktor terapii
zajęciowej,
okazje: urodziny, święta (w tym nakrywanie i dekorowanie
terapeuta
stołu), a także poznanie tradycji kulinarnych w innych
regionach kraju i świata- przyrządzanie charakterystycznych
potraw. Nauka kulturalnego zachowywania się w trakcie
spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami.
Nabywanie i utrwalanie umiejętności bezpiecznego
posługiwania się sprzętem AGD. Poznanie zasad
prawidłowego przechowywania żywności: przygotowywanie
przetworów, zamrażanie, suszenie. Poznanie i utrwalenie
zasad BHP i PPOŻ. Cotygodniowe zajęcia z SAVOIRVIVRE dla każdej z grup. Nauka przygotowywania wraz

z uczestnikami dań wegetariańskich oraz wegańskich.
Budowanie wśród uczestników pozytywnych relacji podczas
działań grupowych, współodpowiedzialność za końcowy
efekt pracy. Nabywanie przez uczestników umiejętności
zarządzania czasem. Nauka koncentracji, dokładności,
cierpliwości oraz kreatywności. Ćwiczenie motoryki małej
podczas wykonywania czynności takich jak: krojenie,
ugniatanie oraz przesypywanie, itp.
Formy pracy: grupowa.
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Terapia
w pracowni
ceramicznej

Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
Rozwijanie umiejętności manualnych i koordynacji
wzrokowo-ruchowej.
Pobudzanie
wyobraźni
oraz
wrażliwości, rozwijanie poczucia piękna i estetyki. Nauka
wyrażania emocji, satysfakcji i radościi z efektu pracywzmocnienie poczucia własnej wartości. Ćwiczenie
koncentracji, cierpliwości oraz wytrwałości. Niwelowanie
stresów
oraz
napięć
emocjonalnych.
Nabywanie
umiejętności projektowania, planowania i realizowania
zadań krok po kroku. Nauka rozładowywania napięć poprzez
czynności manualne. Opanowanie różnych technik ręcznego
formowania gliny: budowanie z wałków, lepienie z płata,
wyciskanie w dłoni, modelowanie w bryle, wyciskanie
kształtów przy użyciu form gipsowych, itp. Wykonywanie
przedmiotów codziennego użytku (kubki, talerze, miski,
itp.), wykonywanie biżuterii i elementów dekoracyjnych
nawiązujących do okoliczności, pór roku, z dbałością Praca ciągła
o ich estetykę. Nauka technik dekorowania i ozdabiania
ceramiki: szkliwienie, malowanie farbami podszkliwnymi,
malowanie angobami. Nabywanie i utrwalanie umiejętności
bezpiecznego posługiwania się narzędziami dostępnymi
w pracowni, włącznie z obsługą pieca do wypalania
ceramiki. Przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ. Kształtowanie
postaw tolerancji i wzajemnego szacunku, zarówno do
siebie samych jak i do wykonanych prac. Nauka dbałości
ohigienę
oraz czystość i porządek na stanowisku
pracy.

instruktor terapii
zajęciowej,
terapeuta

Formy pracy: grupowa.
Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, zajęcia praktyczne, instruktaż.
12
Terapia
w pracowni
ogólnorozwojowej
Filia
Złocieniec

Nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności
w obszarze gospodarstwa domowego i kulinarnym
tj. przygotowywanie prostych i złożonych posiłków. Dań
ciepłych, zimnych i deserów. Utrwalanie i przestrzeganie
zasad higieny osobistej, systematyczność w utrzymywaniu Praca ciągła instruktor terapii
w czystości pracowni oraz urządzeń, które się w niej
zajęciowej,
znajdują. Planowanie potraw, ustalanie jadłospisów,
terapeuta
konstruowanie wg nich listy zakupów i ich dokonywanie
w sklepach, co wiąże się z adekwatnym zachowaniem
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w trakcie zakupów, przy kasie, uwzględniając uważne
pakowanie produktów, zapłatę oraz liczenie reszty.
Nabywanie umiejętności korzystania z przepisów
kulinarnych- dobór składników, odważanie i odmierzanie
proporcji. Poznawanie zasad zdrowego odżywiania się wg
piramidy żywieniowej. Przyrządzanie potraw na specjalne
okazje: urodziny, święta (w tym nakrywanie i dekorowanie
stołu), a także poznanie tradycji kulinarnych w innych
regionach kraju i świata. Nauka kulturalnego zachowywania
się w trakcie spożywania posiłków, posługiwania się
sztućcami.
Nabywanie
i
utrwalanie
umiejętności
bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD. Poznanie
zasad
prawidłowego
przechowywania
żywności:
przygotowywanie przetworów, zamrażanie, suszenie.
Poznanie i utrwalenie zasad BHP i PPOŻ.
Zajęcia
z
SAVOIR-VIVRE.
Praca
z
uczestnikami
w przyośrodkowym ogródku warzywno-ziołowym: sianie,
pikowanie, pielenie, sadzenie, nawożenie itp. Dbanie
o obejście ośrodka: koszenie trawników, zamiatanie,
grabienie, pielęgnacja krzewów i kwiatów. Pielęgnacja roślin
doniczkowych w Ośrodku: podlewanie, nawożenie,
czyszczenie, rozsadzanie itp. Nauka i wykonywanie ozdób
i dekoracji okolicznościowych z wykorzystaniem różnych
technik rękodzielniczych. Przygotowanie upominków
urodzinowych: estetyczne pakowanie prezentu. Tworzenie
urodzinowej kartki z życzeniami. Rozwijanie aktywności
twórczej, doskonalenie umiejętności manualnych, zachęcanie
do twórczości własnej uczestnika. Prowadzenie zajęć
rekreacyjno-ruchowych
z
elementami
rehabilitacji:
rozwijanie i utrzymanie sprawności psychofizycznej oraz
utrwalanie nabytych umiejętności poprzez zajęcia na
świeżym powietrzu lub w pomieszczeniach Domu np.:
spacery, marsze, rajdy, ćwiczenia z wykorzystaniem
dostępnego sprzętu rekreacyjnego- kije nordic walking, piłki,
skakanki, hula-hop, taśmy i rehabilitacyjnego – siłownia na
świeżym powietrzu, rower stacjonarny, orbitrek, materac.
Ćwiczenia oddechowe, rozciągające, korekcyjne, relaksacja,
gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu aktywizujące
i pobudzające do współpracy w grupie. Zajęcia z elementami
biblioterapii: czytanie, opowiadanie lub słuchanie bajek,
baśni, historyjek oraz omawianie ich i wykonywanie na ich
podstawie prac plastycznych, odgrywanie scenek
rodzajowych, czytanie książek i prasy z różnych dziedzin
nauki: historia, przyroda, geografia, nowinki naukowe także
w formie ebook i słuchowisk. Rozwiązywanie testów,
quizów, krzyżówek, Zajęcia z elementami muzykoterapii:
słuchanie muzyki poważnej i relaksacyjnej, rozrywkowej.
Słuchanie historyjek dźwiękowych oraz opowiadanie,
wysuwanie hipotez dotyczących treści. Śpiew, taniec,
ćwiczenia rytmiczne. Gry i zabawy muzyczne tematyczne,
okolicznościowe i spontaniczne. Kształtowanie upodobań
i gustów muzycznych. Współpraca z innymi pracowniami
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Domu w przypadku realizacji projektów i wydarzeń
okolicznościowych. Korygowanie niepożądanych społecznie
zachowań. Kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery
rozwoju uczestników i wywoływanie u nich pozytywnych
zmian.
Formy pracy: grupowa.
Metody pracy: słowne, oglądowe, odtwórcze, ćwiczeń
utrwalających, instruktaż, zajęcia praktyczne.
Forma pracy indywidualna w celu udzielenia wsparcia
i pomocy psychologicznej. Forma pracy grupowa- spotkania
w celu budowania więzi z innymi, zdobycia poczucia
bliskości i bezpieczeństwa. Psychoedukacja.
Budowanie poczucia własnej wartości. Kształtowanie
umiejętności twórczego myślenia. Budowanie umiejętności
13
planowania i przewidywania własnych zachowań.
Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. Nauka 6 godzin
Poradnictwo
psychologiczne rozpoznawania i nazywania emocji oraz uczuć. Zmniejszenie w miesiącu
poczucia izolacji społecznej. Kształtowanie kompetencji
Drawsko
komunikacyjnych. Nauka samodzielnego rozwiązywania
Pomorskie,
konfliktów w sposób społecznie akceptowany. Nabycie
Filia Złocieniec umiejętności służących samodzielnemu życiu w otwartym
środowisku. Kształtowanie i utrzymywanie właściwych
więzi społecznych.

14

Pomoc
w załatwianiu
spraw
urzędowych

15
Pomoc
w dostępie do
niezbędnych
świadczeń
zdrowotnych

Metody pracy: rozmowa, dyskusja, warsztaty, poradnictwo,
psychoedukacja, wsparcie, obserwacja.
Pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów m.inn.
w sferze rodzinnej, urzędowej, zdrowotnej oraz bytowej.
Pomoc w samodzielnym załatwianiu spraw urzędowych,
pisaniu pism i podań, w wypełnianiu dokumentów
i wniosków, wysyłaniu pism pod właściwy adres, ułatwianie
kontaktu z instytucjami (MGOPS, PCPR, PZOoN), pomoc
w uzyskaniu świadczeń z ośrodka pomocy społecznej, ZUS.

Praca ciągła

Formy pracy: indywidualna.
Metody pracy: kontakt telefoniczny, faks, poczta
elektroniczna, kontakt osobisty, dowóz/doprowadzenie
uczestników do ww. instytucji, wysyłanie pism, pomoc
rodzicom, opiekunom prawnym/faktycznym.
Uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc
w realizacji recept, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony
zdrowia, stały kontakt telefoniczny bądź osobisty
z rodzinami, przekaz o stanie zdrowia, zaleceniach
lekarskich, ustalanych wizytach kontrolnych, pomoc w
Praca ciągła
poznawaniu zaleconych leków. Pomoc w rejestracji do
lekarza POZ, do poradni specjalistycznych.
Formy pracy: indywidualna.
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psycholog

pracownik
socjalny,
instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci

pracownik
socjalny,
instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci

Metody pracy: kontakt osobisty, kontakt telefoniczny,
dowóz/doprowadzenie uczestników do jednostek ochrony
zdrowia,
pomoc
rodzicom,
opiekunom
prawnym/faktycznym.
Na zlecenie lekarza, nabycie, doskonalenie, poprawa
sprawności ruchowej i wzmacnianie siły mięśniowej
w
ramach
ćwiczeń
koordynacyjnych,
ogólnousprawniających,
manualnych,
relaksacyjnych,
oddechowych, równoważnych, masaże rehabilitacyjne i
klasyczne. Rozwijanie zdolności motorycznych
i 2 godziny Fizykoterapeuta
koordynacji ruchowej. Rozładowanie napięć psychicznych, tygodniowo, 3
razy w
poprawa samooceny. Polepszenie samopoczucia i
miesiącu
wykształcenie
mechanizmów
kompensacyjnych.
(Drawsko
Korygowanie wad postawy, eliminowanie ograniczeń w Pom.); 2,5
stawach, pobudzanie oraz poprawa czynnościowa układu
godziny
nerwowego, oddechowego
i naczyniowo- tygodniowo 3
sercowego.
razy w

16

Terapia
ruchowa

Formy pracy: indywidualna i grupowa.

Terapeuci/instruktorzy - gimnastyka podczas zajęć.
Formy pracy: grupowa.

miesiącu (filia
Złocieniec);
PROGRAM
ZA ŻYCIEM15 godzin
miesięcznie
(Drawsko
Pom.), 19,5
godziny
miesięcznie
(Filia
Złocieniec)

Praca ciągła instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci

Rozwijanie umiejętności współżycia w grupie, pomaganie
osobom wymagającym większego wsparcia. Podnoszenie
znaczenia takich zachowań jak: koleżeńskość, uczciwość,
sprawiedliwość, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność,
kultura zachowania. Nauka rozwiązywania problemów
osobistych. Zdobycie umiejętności radzenia sobie
17
w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych. Doskonalenie
posiadanych umiejętności oraz wyrabianie pozytywnych
Trening
Praca ciągła
nawyków i kształtowanie nowych przydatnych umiejętności.
umiejętności
interpersonalnych Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, w tym przez
i rozwiązywania internet. Nawiązywanie dialogu, udzielanie adekwatnych
problemów
odpowiedzi, mówienie o swoich potrzebach, nazywanie
emocji i nauka panowania nad nimi. Nauka asertywności
oraz aktywnego słuchania i wyrażania komunikatów
w sposób czytelny. Nauka zachowań w miejscach
publicznych, bezpiecznego poruszania się po ulicachrealizacja podczas codziennych zajęć, a także w czasie wyjść
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instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci,
pracownik
socjalny,
psycholog

i wyjazdów. Współpraca z placówkami oświatowymi.
Utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami wsparcia.
Kształtowanie umiejętności współpracy oraz zasad
partnerstwa.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Metody pracy: pogadanki, dyskusje, ,,burza mózgów, gry
i zabawy ruchowe, zabawy słowno-muzyczne.
Zapoznanie się z formami spędzania czasu wolnego takimi
jak teatr, kino, muzeum, kawiarnia itp. Rozwijanie
zainteresowań literaturą, czasopismami (motywowanie do
czytania codziennej prasy oraz krótkich tekstów), audycjami
radiowymi i telewizyjnymi, filmami, zajęciami sportowymi,
udział w imprezach sportowych, kulturalnych, wystawach.
Organizowanie wyjść, wycieczek, wyjazdów, warsztatów.
Nauka umiejętności organizowania imprez i spotkań
towarzyskich
(urodzin,
spotkań
integracyjnych).
18
Aktywizowanie poprzez spacer, częste obcowanie
Trening
z przyrodą. Zapoznanie się z różnymi grami świetlicowymi
umiejętności
Praca ciągła
i zabawami towarzyskimi. Poszerzenie wiedzy związanej
spędzania
z obchodzeniem różnych świąt i uroczystości, kultywowanie
czasu wolnego
tradycji. Nauka samodzielnego organizowania czasu
wolnego. Zapoznawanie uczestników z różnymi stylami
muzyki oraz różnymi wykonawcami. Nabywanie
umiejętności korzystania z usług instytucji kulturalnorozrywkowych.

instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci

Formy pracy: indywidualna i grupowa.

19
Trening
dbałości
o wygląd

20
Trening nauki
higieny

Metody pracy: słowna, poglądowa, pokaz, naśladownictwo,
ćwiczenia praktyczne, zadaniowa, zabawowa.
Nauka, utrwalanie, odtwarzanie samodzielnego ubierania się,
doboru ubrań adekwatnie do pory roku oraz warunków
atmosferycznych, rozbierania się, estetyki wyglądu,
układania odzieży, bielizny, obuwia, sznurowania obuwia,
sortowania: czyste, brudne, realizowany
głównie w
pracowni dobrego wyglądu.

Praca ciągła instruktorzy
terapii
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
zajęciowej,
terapeuci
Metody pracy: instruktaż wykonywanych czynności, pokaz,
wykonanie pod kierunkiem terapeuty, samodzielne
wykonanie, powtarzanie w celu podtrzymania nabytych
umiejętności.
Kształtowanie wśród uczestników nawyku systematycznego
dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny
poprzez naukę suszenia włosów, ćwiczenia umiejętności Praca ciągła
doboru kosmetyków i ich wykorzystywanie, itp. Rozwijanie
samodzielności– doskonalenie i uczenie się oraz
podtrzymywanie nabytych już umiejętności w zakresie:
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instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci

samodzielnego spożywania posiłków, mycia całego ciała,
włosów, higieny jamy ustnej, pielęgnacji paznokci, mycia
rąk, ubierania się, używania przyborów toaletowych
i kosmetyków, doboru środków piorących, załatwiania
i sygnalizowania potrzeb fizjologicznych. Rozwijanie
umiejętności przeprowadzania samodzielnej kąpieli. Nauka
o zasadach bezpiecznego korzystania z ostrych przyborów
celem zapobiegania skaleczeniom. Nauka bezpiecznego
włączania i wyłączania np. suszarki, maszynki do włosów.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Metody pracy: instruktaż wykonywanych czynności, pokaz,
wykonanie pod kierunkiem terapeuty, samodzielne
wykonanie, powtarzanie w celu podtrzymania nabytych
umiejętności.
Pracownia kulinarna w PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim
ma formę otwartą, co oznacza, że każda grupa uczestników
będzie miała możliwość przeprowadzenia treningu
kulinarnego w pracowni w zależności od potrzeb wg
wcześniej zaplanowanego harmonogramu zajęć.

21 Trening
kulinarny

Nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu planowania
i przygotowywania posiłków samodzielnie lub z pomocą
terapeuty. Poznanie zasad dotyczących prawidłowego
przechowywania żywności, korzystania z przepisów
kulinarnych. Dbałość o estetykę podczas spożywania
posiłków, nakrywanie do stołu na co dzień i od święta,
posługiwanie się sztućcami, odnoszenie po sobie naczyń.
Nauka mycia naczyń kuchennych Nauka i doskonalenie Praca ciągła
obsługi
sprzętów
AGD.
Ukształtowanie
nawyku
porządkowania miejsca pracy i otoczenia, dbanie o czystość
pomieszczeń i sanitariatów. Uczenie współpracy z grupą
i odpowiedzialności za powierzone zadanie, usprawnianie
manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości.
Podniesienie samodzielności, kształtowanie cierpliwości oraz
poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci

Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Metody pracy: instruktaż wykonywanych czynności, pokaz,
wykonanie pod kierunkiem terapeuty, samodzielne
wykonanie, powtarzanie w celu podtrzymania nabytych
umiejętności.
22

Trening
umiejętności
praktycznych

Nauka, zachęcanie do dbania o czystość, porządek i estetykę
otoczenia oraz wykonywanie prac porządkowych. Nauka
obsługi sprzętów, zapoznanie z poszczególnymi funkcjami Praca ciągła
sprzętu, nauka zachowania bezpieczeństwa podczas
używania sprzętu, nauka włączania i wyłączania sprzętu.
Uświadamianie zagrożeń z nieprawidłowego użytkowania
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instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci

sprzętów pod napięciem. Kształtowanie właściwych
nawyków postępowania w trakcie pracy ze sprzętem
elektrycznym.
Wszelkie prace porządkowe na terenie Ośrodka. Dbanie
o zieleń w obrębie Ośrodka. Sadzenie i pielęgnacja kwiatów
rabatowych i doniczkowych.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Metody pracy: instruktaż wykonywanych czynności, pokaz,
wykonanie pod kierunkiem terapeuty, samodzielne
wykonanie celem utrwalenia czynności.
Przygotowanie list zakupów, planowanie i dokonywanie
samodzielnych zakupów, rozpoznawanie przydatności do
użycia poszczególnych produktów, orientacja w cenach
i dokonywanie obliczeń, wypracowanie umiejętności
gospodarowania własnym budżetem, planowanie wydatków,
23 Trening
nauka oszczędnego gospodarowania oraz właściwego
gospodarowania wydawania pieniędzy. Edukacja w zakresie unikania Praca ciągła
własnymi
zagrożeń
finansowych
np.
pożyczek,
wyłudzeń.
środkami
Kształtowanie i utrwalanie orientacji w wartości pieniądza i
finansowymi towaru. Nauka podstawowych pojęć ekonomicznych.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Metody pracy: poglądowa, wykład, dyskusja, instruktaż,
zadaniowa, zajęcia praktyczne.
Stwarzanie możliwości dokonywania wyborów. Prowadzenie
konwersacji w formie zamkniętych pytań. Rozwijanie
ekspresji w kontaktach z osobami z otoczenia. Uczęszczanie
na zajęcia logopedyczne. Rozmowy przy użyciu pomocy:
24
znaków, gestów, itp. Używanie gestykulacji podczas
Trening
rozmów. Używanie pomocy elektronicznych: programów Praca ciągła
umiejętności
Poszukiwanie optymalnego sposobu
komunikacyjnych komputerowych.
porozumiewania się.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.

25
Niezbędna
opieka

Metody pracy: wykład, dyskusja.
Monitorowanie stanu psychofizycznego uczestników
podczas zajęć w PDDS, przywozów oraz wyjazdów
plenerowych. Udzielanie niezbędnej pomocy uczestnikom
podczas
wykonywania czynności związanych z
utrzymaniem higieny osobistej i wyglądem zewnętrznym
(samodzielne jedzenie, mycie się, załatwianie potrzeb
Praca ciągła
fizjologicznych, przypominanie o konieczności korzystania z
toalety, ubieranie się, itd.). Sprawowanie doraźnej opieki i
nadzoru przez pracowników PDDS w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osobom tego wymagającym, pomoc osobom
z zaburzeniami równowagi w przemieszczaniu się.
Zapobieganie niekontrolowanemu oddalaniu się uczestników

16 | S t r o n a

pracownik
socjalny,
instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci

psycholog,
terapeuci,
instruktorzy
terapii
zajęciowej,
pracownik
socjalny

pracownik
socjalny,
instruktorzy
terapii
zajęciowej,
terapeuci,
opiekun,
pracownik prac
prostych,
kierowca,
fizykoterapeuta,
psycholog

z PDDS podczas zajęć. Sprawowanie opieki nad osobami
tego wymagającymi w czasie dowozu uczestników do
PDDS i odwozu do miejsca zamieszkania. Poradnictwo
socjalne dla wszystkich uczestników oraz ich rodzin
i opiekunów.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Metody pracy: rozmowy indywidualne, obserwacja,
pierwsza pomoc przedmedyczna, kontakt z lekarzem
i rodziną uczestników.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI PDDS-OR-K W DRAWSKU POMORSKIM
Lp.

Treść działania

Formy pracy

Termin
realizacji

Osoba
odpowiedzialna

1

Uroczystości
i spotkania
okolicznościowe

• Urodziny uczestników;
• Bal WalentynkowoKarnawałowy;
• Dzień Kobiet;
• Śniadanie Wielkanocne;
• Zabawa Andrzejkowa;
• Mikołajki;
• Spotkanie Wigilijne;
• Zabawa Sylwestrowa;

2

Wyjazdowe spotkania
integracyjne oraz
przeglądy twórczości
osób
niepełnosprawnych

cały rok zgodnie
• organizacja spotkań na
z kalendarzem
terenie Ośrodka;
imprez i spotkań
• udział w imprezach poza
Ośrodkiem;
• przeglądy twórczości osób
niepełnosprawnych;

Kierownik,
Zespół
WspierającoAktywizujący

3

Spotkania
z
rodzicami/opiekunami

Cele spotkań:
• wsparcie w pokonywaniu
trudności;
• wymiana doświadczeń na
temat radzenia sobie z
chorobą bliskiej osoby;
• promocja zdrowia –
rozpoznawanie
symptomów choroby;
• stwarzanie nowych
perspektyw;
• dodawanie odwagi;
• wymiana informacji;
• budowanie wzajemnego
zaufania;

Kierownik,
Zespół
WspierającoAktywizujący
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cały rok zgodnie Kierownik,
z kalendarzem
Zespół
imprez i spotkań WspierającoAktywizujący

2 spotkania
grupowe np.
ognisko oraz wg
zgłaszanych
potrzeb

4

Współpraca ze
stowarzyszeniami

•
•
•
•

5

Spotkania i szkolenia
Zespołu WspierającoAktywizującego

• instruktorzy terapii
zajęciowej, terapeuci
szkolenia wewnętrzne
Zespołu WspierającoAktywizującego;

2 szkolenia
w ciągu roku

• zebrania Zespołu
WspierającoAktywizującego;

wg potrzeb

edukacja ekologiczna;
sport;
rekreacja;
integracja;

cały rok zgodnie Kierownik,
z kalendarzem
Zespół
imprez i spotkań WspierającoAktywizujący

Kierownik,
psycholog,

6

Zajęcia o charakterze
kulturalnym,
edukacyjnym
i prozdrowotnym

7

Spotkania kadry i uczestników zaprzyjaźnionych
Ośrodków.

8

Prowadzenie w uzasadnionych i wyjątkowych
wg potrzeb
przypadkach postępowania wspierająco-aktwizującego
w środowisku domowym uczestnika.

Kierownik,
Zespół
WspierającoAktywizujący

9

Wykonywanie drobnych napraw w środowisku
domowym uczestników.

wg potrzeb

Terapeuta,
Instruktor terapii
zajęciowej,
pracownik prac
prostych

10

Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem szpołecznym.

wg potrzeb

Kierownik,
Zespół
WspierającoAktywizujący

11

Promowanie idei środowiskowego modelu wsparcia
wg potrzeb
osób z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnością intelektualną poprzez współpracę
z instytucjami działającymi na terenie miasta, powiatu
oraz województwa.

Kierownik,
Zespół
WspierającoAktywizujący

12

Wsparcie uczestników podczas pobytu w szpitalu.

wg potrzeb

Zespół
WspierającoAktywizujący

13

Realizowanie zakupów w celu prowadzenia treningów. wg potrzeb

Zespół
WspierającoAktywizujący
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Cykl potkań warsztatowych
cały rok zgodnie
o charakterze edukacyjnym, z kalendarzem
prozdrowotnym, społecznym, imprez i spotkań
kulturalnym (np. warsztaty
krawieckie, kulinarne,
rękodzielnicze, fotograficzne)

Kierownik,
Zespół
WspierającoAktywizujący

w zależności od Kierownik,
możliwości
Zespół
i według potrzeb WspierającoAktywizujący

15

Dokonywanie zakupów materiałów do zajęć
z uczestnikami Ośrodka.

wg potrzeb

Kierownik,
Zespół
WspierającoAktywizujący

16

Przewóz uczestników PDDS na komisje lekarskie,
specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz wsparcie na
miesjcu pobytu.

wg potrzeb

Zespół
WspierającoAktywizujący,
pracownik prac
prostych

17

Umożliwienie spożycia gorącego posiłku uczestikom
Ośrodka.

poniedziałekpiątek

Zespół
WspierającoAktywizujący

ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA W PDDS-OR-K W DRAWSKU POMORSKIM
Treść działania

Lp.

Termin
realizacji

Osoba
odpowiedzialna

1

Koordynowanie i monitorowanie pracy Zespołu
Wspierając-Aktywizującego.

praca ciągła

2

Organizacja szkoleń, dokształacanie Zespołu
Wspierająco-Aktywizującego.

conajmniej 2 razy Kierownik
w roku

3

Wewnętrzna kontrola dokumentacji indywidualnej
uczestników oraz dokumentacji zbiorczej- ocena
zgodności dokumentacji z wymogami formalnymi.

conajmniej 1 raz
w roku

4

Dbanie o właściwy poziom usług oraz bezpieczeństwo praca ciągła
i higienę pracy.

Kierownik,
pracownik BHP

5

Współpraca z władzami samorządowymi,
praca ciągła
organizacjami i instytucjami lokalnymi mająca na celu
optymalizację działań wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

Kierownik

6

Pozyskiwanie funduszy- pozyskiwanie środków na
standaryzację usług i realizację dodatkowych działań
w ramach projektów.

w wyznaczonych Kierownik
terminach

7

Kontrola zarządcza.

praca ciągła

8

Prowadzenie sprawozdawczości- sporządzanie
sprawozdań rocznych, itp.

w wyznaczonych Kierownik
terminach

9

Opracowywanie rocznego planu pracy.

w wyznaczonym Kierownik
terminie

Kierownik

Kierownik

Kierownik

10 Opracowywanie planów pracy w pracowniach do
działań wspierająco-aktywizujących.

w wyznaczonych Kierownik,
terminach
Zespół W-A

11 Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz
dokonywanie czynności prawnych

Praca ciągła

Kierownik

12 Dbanie o dobry stan techniczny budynku, bieżące
remonty, naprawy i konserwacje.

Praca ciągła

Kierownik
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KALENDARZ IMPREZ I SPOTKAŃ
POWIATOWEGO DZIENNEGO DOMU SAMOPOMOCY - OŚRODKA
REHABILITACYJNO-KULTURALNEGO W DRAWSKU POMORSKIM WRAZ Z FILIĄ
W ZŁOCIEŃCU
NA ROK 2021

LP.

1

MIESIĄC

STYCZEŃ

ZADANIE
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE-FILIA ZŁOCIENIEC
✓ BAL KARNAWAŁOWY- POW GRYFICE
✓ ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE W PRZEDSZKOLU
✓
✓
✓
✓
✓

2

LUTY

✓
✓
✓
✓

3

4

MARZEC

KWIECIEŃ
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BAL WALENTYNKOWO-KARNAWAŁOWY
URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
SPOTKANIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
BAL WALENTYNKOWY- DPS DARSKOWO
PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
TŁUSTY CZWARTEK
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK-DPS BORNE SULINOWOFILIA ZŁOCIENIEC
IMPREZA WALENTYNKOWA-FILIA ZŁOCIENIEC/DRAWSKO
POMORSKIE
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE-FILIA ZŁOCIENIEC

✓
✓
✓
✓
✓
✓

DZIEŃ KOBIET DRAWSKO POMORSKIE
DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN/FILIA ZŁOCIENIEC
SPOTKANIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
TARGI PRACY I EDUKACJI
URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM I
ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ WYZWOLENIE ZIEMI DRAWSKIEJ/ZŁOCIENIECKIEJ
✓ TURNIEJ RUMMIKUBA W GRYFICACH-FILIA ZŁOCIENIEC
✓ ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE-FILIA ZŁOCIENIEC
✓ ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ ŚNIADANIE WIELKANOCNE -DRAWSKO POMORSKIE
✓ /ZŁOCIENIEC
✓ ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE-FILIA ZŁOCIENIEC
✓ KIERMASZ WIELKANOCNY-FILIA ZŁOCIENIEC

5

6

MAJ

CZERWIEC

7

8

9

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ
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✓ OBCHODY DNIA GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ W DRAWSKU POMORSKIM ORAZ ZŁOCIEŃCU
✓ DZIEŃ MATKI I OJCA
✓ SPOTKANIE Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI-DRAWSKO POMORSKIE
/ZŁOCIENIEC
✓ ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ V KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ REGIONALNE DNI MŁODZIEŻY
✓ UDZIAŁ W POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE AMATORSKICH
ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W CZAPLINKU-FILIA ZŁOCIENIEC
✓ UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH IGRZYSKACH
LEKKOATLETYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WTZ
STARGARD
✓ RAJD PIESZO – ROWEROWY
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PRZEGLĄD PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ŚDS
ŁOBEZ
✓ PARAOLIMPIADA - ŚDS KRZĘCIN
✓ ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ MIĘDZYPOWIATOWY TURNIRJ GIER TOWARZYSKICH – ŚDS
KLĘPCZEWO
✓ PARAFIADA- PDDS DRAWSKO
✓ CZAPLINECKIE SZUWARY-WTZ CZAPLINEK
✓ BIWAK
✓ SPOTKANIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ RZERWA WAKACYJNA PDDS DRAWSKO POMORSKIE
✓ PIKNIK NAD JEZIOREM SIECINO – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ UDZIAŁ W ŚWIĘCIE DRAWY/FILIA ZŁOCIENIEC
✓ SPOTKANIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ ZAWODY SPORTOWO – REKREACYJNE W BUDZISTOWIESTOWARZYSZENIE ,,FENIKS,, KOŁOBRZEG
✓ WAKACYJNY SPŁAWIK- KOŁO ,,BRZANA,, DRAWSKO
POMORSKIE
✓ PRZERWA WAKACYJNA FILIA ZŁOCIENIEC
✓ FESTIWAL SŁOIKA
✓
✓
✓
✓

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
SPOTKANIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ DZIEŃ CHŁOPAKA/DRAWSKO POMORSKIE
✓ GRZYBOBRANIE
✓ MISTRZOSTWA POWIATU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W NORDIC WALKING – CZAPLINEK

✓ ŚWIĘTO DYNI – ŚDS ŚWIDWIN
✓ TURNIEJ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I ŻYCIOWYCH – ŚDS
WAŁCZ
✓ INTEGRACYJNA ZABAWA TANECZNA-DPS DARSKOWO
✓ UDZIAŁ W IMPREZIE PN. ,,POŁCZYŃSKI SZLAK”-ŚDS POŁCZYN
ZDRÓJ
✓ SPOTKANIE Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI-ZŁOCIENIEC/
DRAWSKO POMORSKIE
✓ WOJEWÓDZKI MIĘDZYPOKOLENIOWY TURNIEJ W BULE- ŚDS
BORNE SULINOWO

10

11

12

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

✓ SPOTKANIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ TURNIEJ BINGO- DPS DARSKOWO/DRAWSKO POMORSKIE/
ZŁOCIENIEC
✓ KOBIETA 2000- CHOSZCZNO (SCENA BEZ BARIER)-DRAWSKO
POMORSKIE
✓ INTEGRACYJNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE -NA LUDOWĄ
NUTĘ- WYJAZD DO SZCZECINKA/FILIA ZŁOCIENIEC
✓ SPOTKANIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ SPOTKANIE ANDRZEJKOWE- DRAWSKO POMORSKIE/
ZŁOCIENIEC
✓ OBCHODY DNIA ŚWIĘTA ZMARŁYCH
✓ OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
✓ ANDRZEJKI – DPS DARSKOWO
✓ VII EDYCJA ,,ŚPIEWÓW HISTORYCZNYCH" -FILIA ZŁOCIENIEC
✓ MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ TAŃCA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
✓ NOC W PDDS – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ GALA TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPDSCR-K BIAŁOGARD
✓ ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE-FILIA ZŁOCIENIEC
✓ PROPOZYCJE CENTRUM KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
I ZŁOCIEŃCU: WYSTAWY, WERNISAŻE, SEANSE FILMOWE
✓ SPOTKANIE WIGILIJNE DRAWSKO POMORSKIE/ZŁOCIENIEC
✓ MIKOŁAJKI
✓ SPOTKANIA BIBLIOTECZNE – FILIA ZŁOCIENIEC
✓ URODZINY UCZESTNIKÓW FILIA ZŁOCIENIEC
✓ ZABAWA SYLWESTROWA
✓ KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY- FILIA ZŁOCIENIEC
✓ ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Z UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE-FILIA ZŁOCIENIEC

Sporządziła: Joanna Orzepowska- Kierownik PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim
Uzgodniono ...............................................................
Zatwierdził .................................................................
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