
3 lata to zarazem tak mało, a 
jednak tak wiele…

Pierwsze lata są kluczowe dla działalności naszej placówki. 



Od pomysłu do realizacji…

Pomysłodawcą i wielkim orędownikiem stworzenia placówki była śp. Gabriela

Gołata. Pracowała w obszarze pomocy społecznej przez wiele lat i miała doskonałe

rozeznanie w potrzebach mieszkańców powiatu i m.in. W potrzebach osób

niepełnosprawnych.

Pomysł udało się zrealizować, placówka została wybudowana dzięki finansowaniu

ze środków powiatu oraz środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka

województwa pomorskiego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że działalność placówki

doskonale wpisuje się w potrzeby osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.



Budynek naszej 
placówki 

kiedyś

oraz w czasie 
przebudowy…



Oto dokument, od 
którego wszystko się 

zaczęło…



Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka 
organizacyjna Powiatu Kartuskiego funkcjonuje od 

3 czerwca 2019 r. 
 Obejmuje swoim zasięgiem Powiat Kartuski i przeznaczony jest dla 30 uczestników. Utworzenie placówki

to istotne wsparcie dzienne dla osób niepełnosprawnych z dużymi deficytami rozwojowymi, w tym ze
spektrum autyzmu, zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością sprzężoną.

 Uczestnicy mają umożliwiony transport samochodami należącymi do placówki, są dowożeni na zajęcia i
odwożeni po zajęciach do swojego miejsca zamieszkania.

 Informacje o działalności placówki i możliwości korzystania ze wsparcia rozpowszechniane były różną
drogą. Sporządzono informatory, które przekazaliśmy m.in. do kościołów, gminnych ośrodków pomocy
społecznej w powiecie kartuskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Powiatowego
Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach, szpitali, przychodni, ośrodków szkolno-
wychowawczych i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych. Dzięki temu z każdym rokiem
sukcesywnie zwiększała się liczba uczestników, a co za tym idzie również liczba pracowników.



,,Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces’’
-Henry Ford



W ramach działalności Placówki realizowane są 

następujące formy zajęć:
 Trening umiejętności praktycznych;

 Trening dbałości o wygląd zewnętrzny;

 Trening kulinarny;

 Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

 Rehabilitacja ruchowa, zajęcia sportowe i rekreacyjne;

 Zajęcia indywidualne i grupowe;

 Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym korzystanie z komputera, programów radiowych i 
telewizyjnych;

 Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, jako element zapobiegania izolacji oraz wykluczeniu 
społecznemu poprzez integrację uczestników z ich środowiskiem lokalnym.

 Ważnym elementem działalności placówki jest współpraca z rodziną, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.



Transport
 Do grudnia 2020 r. do przewożenia 

osób niepełnosprawnych służyły nam 
dwa samochody, jeden przekazany z 
sąsiadującego z nami Domu Pomocy 
Społecznej, a drugi z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. W 
grudniu 2020 r. nasza flota 
powiększyła się o nowy samochód 
Renault Trafic, który został zakupiony 
ze środków PFRON i dofinansowania 
ze środków własnych powiatu. W 
czerwcu 2021 r. ku radości wszystkich 
nasze zasoby powiększyły się o kolejny 
nowy bus. Aktualnie posiadamy 3

samochody. 



Rehabilitacja
 W placówce w ramach współpracy 

z firmą NordMedic od stycznia 
2020 r. prowadzona jest 
rehabilitacja w oparciu o 
skierowanie na rehabilitację w 
warunkach domowych 
refundowana przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Dzięki tej 
ofercie każdy z uczestników ma 
możliwość korzystania z 
rehabilitacji prowadzonej przez 
specjalistę - magistra rehabilitacji. 
Sala rehabilitacyjna jest 
systematycznie doposażana w 
nowy, profesjonalny sprzęt 
rehabilitacyjny.



Wróćmy do roku 2019, 
czasów sprzed pandemii…
 W pierwszych dniach 

funkcjonowania naszej 
placówki z ogromną 
radością integrowaliśmy się 
z mieszkańcami Domu 
Pomocy Społecznej.



Już na początku odwiedził nas teatr z Koszalina ze 
spektaklem o tematyce morskiej. 



Byliśmy również kibicami na zawodach sportowych 
tenisa stołowego w Zespole Szkół w Przodkowie.



Dzięki uprzejmości stowarzyszenia ,,TACY SAMI’’ nasi 
podopieczni mieli również możliwość wyjazdu do kina. 



Zorganizowaliśmy również imprezę andrzejkową w naszej placówce i zaprosiliśmy na nią 
uczestników Domu Pomocy Społecznej oraz  Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie.



6 grudnia 2019 roku nasi podopieczni mieli 
okazję uczestniczyć w koncercie mikołajkowym 

w Polskiej Filharmonii w Sopocie. Na 
zakończenie koncertu uczestnicy otrzymali 

upominki mikołajkowe.



Liczba uczestników korzystających z zajęć ŚDS w roku 2019 

19, w tym:

 ze spektrum autyzmu – 4

 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 12

 inne – 3

W 2019 roku ze wsparcia w naszej placówce korzystali uczestnicy z 3 gmin: Gminy 
Przodkowo, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo.

Liczba pracowników według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
11, w tym:

 6 osób - umowa o pracę (5 osób na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu)

 5 osób - umowa zlecenie



Łączna kwota wydatków ŚDS w roku 2019 –
578 808,18 zł, w tym:

Budżet wojewody – 452 054,63 zł

Powiat Kartuski – 126 753,55 zł



ROK 2020



Przed wybuchem pandemii, w styczniu mieliśmy przyjemność wysłuchać 
koncertu świątecznego w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w 

Kartuzach.



W styczniu 2020 r. mieliśmy również okazję wysłuchać koncert 
kolęd zaprezentowany przez chór dziecięcy z parafii pw. św. 

Józefa w Pomieczynie.



W lutym zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne o tematyce 
walentynkowej z uczestnikami Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Chmielnie.



 2020 r. był rokiem szczególnie trudnym ze względu na pandemię COVID 19. Przez ograniczenia 
wywołane pandemią dwukrotnie w 2020 r. zawieszono działalność naszej placówki tj. od 12 marca 
2020 r. do 1 czerwca 2020 r. i  od 4 listopada 2020 r. do 11 maja 2021 r. Wszystkie zaplanowane na 
ten rok spotkania, imprezy integracyjne, wyjazdy i wiele innych planowanych działań ze względu na 
reżim sanitarny zostało zawieszone. 

Mimo to, okres największych obostrzeń, kiedy pracowaliśmy w reżimie sanitarnym i kiedy działalność 
była zawieszona dla uczestników, został należycie spożytkowany. Pracownicy systematycznie 
utrzymywali kontakt telefoniczny z uczestnikami i ich rodzinami. Odwiedzali ich w domach, dostarczali 
materiały do pracy, upominki wykonane w pracowniach, pamiętano o urodzinach poszczególnych osób. 
Z uczestnikami zdolnymi do nawiązania kontaktu posiadającymi wystarczający sprzęt i dobre łącze 
internetowe utrzymywano kontakt za pomocą darmowych komunikatorów i „spotkania” takie cieszyły 
się dużym powodzeniem. 

 Ponadto, przez okresy zawieszenia, pracownicy włożyli wiele starań w przygotowanie przyjaznej 
przestrzeni, przygotowanie drobnych podarunków z okazji świąt, urodzin czy innych okazji. Czas ten 
poświęcono również na intensywne podnoszenie kompetencji zawodowych – odbywały się szkolenia 
prowadzone przez psychologa oraz jednostkę zewnętrzną, superwizje i zebrania kliniczne. 



Mimo pandemii 
zaprzyjaźniona 

placówka pamiętała o 
naszej pierwszej 

rocznicy.



Mimo konieczności przestrzegania zaleceń sanitarnych staraliśmy się 
urozmaicić podopiecznym czas  różnorodnymi zajęciami i spacerami po okolicy.



W 2020 roku 
wzięliśmy również 

udział w konkursie.



Liczba uczestników korzystających z zajęć ŚDS w roku sprawozdawczym 2020

34, w tym: 

 ze spektrum autyzmu – 3

 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 29

 inne – 2

W 2020 roku ze wsparcia w naszej placówce korzystali uczestnicy z 4 gmin: Gminy Przodkowo, 
Gminy Kartuzy , Gminy Żukowo i Gminy Chmielno. Należy w tym miejscu dodać, że największe 
zainteresowanie skierowaniem do placówki jest w Gminie Żukowo i najliczniejsza grupa osób 

(w 2020 r. - 13) z tej gminy skierowana była na zajęcia. 

Liczba pracowników według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
14, w tym:

 10 osób - umowa o pracę (9 osób na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu)

 3 osoby - umowa zlecenie

 1 osoba - umowa o świadczenie usług



Łączna kwota wydatków ŚDS w roku 2020 –

746 622,37 zł, w tym:

Budżet wojewody – 644 191,50 zł

Powiat Kartuski – 102 430,87 zł



ROK 2021

Po ponad 6 miesiącach, 11 maja odwieszono naszą działalność i 
rozpoczęliśmy pracę w warunkach reżimu sanitarnego nadal z 
wieloma obostrzeniami, bez spotkań integracyjnych i wielu innych 
imprez. Mimo wszystko do pracy ruszyliśmy z pełnym 
zaangażowaniem, co widać na załączonych fotografiach. Nie 
zdążymy dziś pokazać wszystkich rzeczy, które zrealizowaliśmy w 
2021 roku, ale wybraliśmy najważniejsze z nich, a resztę możecie 
Państwo zobaczyć na naszym Facebooku. 



W czasie zawieszenia 
działalności przed 

Wielkanocą rozwieźliśmy 
uczestnikom materiały 

potrzebne im do zrobienia 
dekoracji wielkanocnych, 

które następnie były 
przekazywane na konkurs i 

niektóre z nich zostały 
nagrodzone. 



Ponadto w czasie nieobecności uczestników, 
pracownicy z okazji 2 rocznicy uszyli także 

sowy w kolorach logo powiatu. Ponadto 
zredagowaliśmy nowy informator dotyczący 

naszej placówki. Sowy oraz informatory 
otrzymali wszyscy radni na sesji Rady 

Powiatu.



W lipcu 
postanowiliśmy 
odwiedzić Dom 

Strażaka.



Czas obostrzeń wykorzystaliśmy 
również na pielęgnowanie 

naszego ogródka.



Z okazji Święta Policji 
zaprosiliśmy do nas 

policjantów z Posterunku 
Policji w Przodkowie, 
którzy przeprowadzili 
pogadankę na temat 

bezpieczeństwa.



Pod koniec lipca udało nam się 
zorganizować spotkanie rodzinne 

zatytułowane ,,Moja Rodzina wszystko 
co kocham. Być kochanym bez względu 

na wszystko’’.



Oczywiście 
organizowaliśmy 
również wycieczki 

po okolicy.



Każdego dnia staramy się rozwijać samodzielność 
naszych podopiecznych w zakresie podstawowych 

czynności.



Chętni uczestnicy wzięli udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o 

tematyce ,,To co kocham’’ pod nazwą Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych.



Pożegnaliśmy lato i wyborami 
miss przywitaliśmy jesień.



Następnie 
świętowaliśmy 

Dzień Chłopaka. 



Następnie odbyło się u nas spotkanie z Panią dietetyk, która 
przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego odżywiania.



11 listopada obchodziliśmy 
Święto Niepodległości.



Pod koniec listopada zorganizowaliśmy sobie 
imprezę andrzejkową, na której nie zabrakło 

tańców ani rozmaitych wróżb.



W grudniu oczywiście 
obchodziliśmy 

Mikołajki. 



Miłą niespodziankę zrobili nam również wolontariusze wraz 
z księdzem z Parafii w Przodkowie. 



Ten trudny rok pracy 
zakończyliśmy Wigilią w miłej, 

przyjaznej atmosferze.



Liczba uczestników korzystających z zajęć ŚDS w roku sprawozdawczym 2021 - 39

W 2021 roku ze wsparcia w naszej placówce korzystali uczestnicy z 4 gmin: 
Gminy Przodkowo, Gminy Kartuzy , Gminy Żukowo i Gminy Chmielno.

Liczba pracowników według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
15, w tym:

 10 osób - umowa o pracę (9 osób na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu)

 4 osoby - umowa zlecenie

 1 osoba - umowa o świadczenie usług



Łączna kwota wydatków ŚDS w roku 2021 –

955 424,92 zł, w tym:

Budżet wojewody – 812 809,50 zł

Powiat Kartuski – 142 615,42 zł



ROK 2022
W kwietniu tego roku nareszcie zniesiono wszelkie dotychczasowe 

obostrzenia. Cieszymy się, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju w końcu 
pozwala nam wrócić do normalnego funkcjonowania bez ograniczeń jakie 
panowały dotychczas. W końcu możemy wrócić do spotkań towarzyskich w 
większym gronie, warsztatów, wyjazdów. Po tak długiej przerwie doceniamy 
każdą taką okazję i będziemy łapać każdą kolejną, bo przynoszą wiele 
radości naszym uczestnikom. 



Ten rok rozpoczęliśmy z przytupem, gdyż 5 stycznia naszą placówkę odwiedzili 
Trzej Królowie: 
👑 Pan Mieczysław Woźniak - Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego,
👑 Pan Piotr Fikus - Wicestarosta,
👑 Pan Paweł Kowalewski - Radny Powiatu Kartuskiego. 
Obdarowali oni prezentami naszych podopiecznych, za co serdecznie dziękujemy. 
Uczestnicy dodatkowo są im wdzięczni za utworzenie dla nich specjalnej 
placówki, którą nazywają swoim ,,drugim domem’’.





Następnie odbył się u nas 
bal karnawałowy.



Po długiej zimie nareszcie przywitaliśmy wiosnę! Z tej okazji 21marca zorganizowaliśmy bal
💃🏽🕺🏽 z wiosennymi zagadkami 🏵, konkursami plastycznymi 🎨 i śpiewaniem! 🎤





Przed świętami wielkanocnymi uczestnicy 
otrzymali paczki od zająca.



Nasi uczestnicy pod okiem Pana Waldka w tym roku pomagali w 
przygotowaniu potraw na śniadanie wielkanocne 🥚🥚🐣🐇



Następnie mogliśmy zasiąść do 
wspólnego śniadania wielkanocnego.



Po świętach ponownie odwiedziły nas dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pomieczyńskiej Hucie. 
Tym razem uczniowie przygotowali dla nas przedstawienie pt. ,,Wielkanocne zamieszanie’’. Oczywiście 

nie mogło zabraknąć ,,dyngowania’’ gałązkami jałowca oraz oblewania się wodą. 💦Zaprosiliśmy 
również do nas mieszkańców DPS w Kobysewie, aby w tym dniu dzielili z nami tę radość.





Opiekunowie wraz z naszą 
3-osobową delegacją mieli okazję 

wspólnie świętować 25-lecie 
działalności Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Kartuzach.



W ramach Międzynarodowego Dnia Psa Przewodnika odbyło się u nas spotkanie Panią Gosią i jej cudownym 
psem. Mamy nadzieję, że dogoterapia wkrótce będzie na stałe w naszym harmonogramie zajęć.



Pod okiem Pani Doroty odbyły się u nas również warsztaty 
kulinarne z robienia pizzy.

Każdy uczestnik przygotował własną mini pizzę ze swoimi 
ulubionymi składnikami, którą oczywiście później mógł 

skonsumować. 🍕🍽



Od tego roku zaczęliśmy również regularnie praktykować jogę z elementami pilatesu. 



Specjalnie na dzisiejszą uroczystość 
chętni uczestnicy wykonali prace 
zatytułowane ,,Placówka oczami 

podopiecznych’’. 
Już dziś możecie Państwo je zobaczyć na 

wystawie naszych prac. 



Nasza placówka aktywnie włącza się w 
pomoc potrzebującym!

Prace na IV Festyn Charytatywny 
,,Podaruj Swe Serce’’ –

Budujemy Kartuskie Hospicjum

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy Licytacja dla Antosia (maj 2021 r.) –

kwietnik 

Prace dla fundacji Tacy 
Sami na kiermasz 

wielkanocny 



Kończąc prezentację chcielibyśmy serdeczne podziękować wszystkim, którzy 
z nami współpracowali i nas wspierali w różnorodny sposób.

Dziękuję również pracownikom !

Dziękujemy również Szanownym Gościom za towarzyszenie nam w tym 
ważnym dniu!



DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ! 


