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Szanowni Państwo,  

 

osoby z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu pomocy społecznej, mogą korzystać  

w środowisku z różnych form wsparcia: specjalistycznych usług opiekuńczych, środowiskowych 

domów samopomocy oraz klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W niniejszym opracowaniu, uwagę poświęciliśmy jednej z form wsparcia, jaką jest 

środowiskowy dom samopomocy (ŚDS). Stanowi on bowiem cenne wsparcie dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, jak również zapewnia pomoc dla ich opiekunów. 

ŚDS jest placówką dziennego pobytu i miejscem, gdzie wykwalifikowana kadra rozwija  

i wspiera liczne formy aktywności oraz tworzy warunki do samopomocy dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób chorujących psychicznie. 

Zaznaczyć należy, że ustawa o ochronie zdrowia psychicznego kładzie nacisk na realizację 

„modelu społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi”. W związku z tym wiodącym 

celem działalności środowiskowych domów samopomocy jest zapewnienie osobom z zaburzeniami 

psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwienie pełnienia ról społecznych  

w rodzinie, pracy i środowisku lokalnym oraz zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej 

niezdolności do życia w społeczeństwie. 

Chcąc ułatwić osobom zainteresowanym uczestnictwo w zajęciach dostosowanych  

do ich potrzeb, w informatorze zamieściliśmy dane o wszystkich mazowieckich środowiskowych 

domach samopomocy. 

Mamy nadzieję, że zawarte informacje pozwolą Państwu zapoznać się z ogólnymi zasadami 

funkcjonowania oraz ofertą usług środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa 

mazowieckiego.
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I. Informacje o środowiskowych domach samopomocy 
 

 

Środowiskowy dom samopomocy jest ośrodkiem wsparcia, który służy budowaniu sieci oparcia 

społecznego. Przygotowuje do funkcjonowania w środowisku, jak i do szeroko pojętego życia  

w społeczeństwie. 

ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, co wynika z art. 6 pkt 5 

oraz art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1508, z późn.zm.). 

 

 

I.1 Typy środowiskowych domów samopomocy 

 

Środowiskowe domy samopomocy dzielą się na trzy typy: 

 typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

 typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tj. osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne 

zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne; 

 typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,  

tj. osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie 

ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób 

czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

 

Tabela 1. Środowiskowe domy samopomocy, liczba placówek i miejsc – stan na 31.03.2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie ŚDS  gminne ŚDS powiatowe 

  liczba ŚDS liczba miejsc liczba ŚDS liczba miejsc 

1. typ A 9 281 5 150 

2. typ B 8 235 17 495 

3. typ AB 22 962 8 334 

4. typ BC 1 25 0 0 

 Razem 40 1503 30 979 
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I.2 Programy działalności środowiskowych domów samopomocy 

 

ŚDS-y oferują indywidualne lub zespołowe treningi samoobsługi i treningi umiejętności 

społecznych. Służą one nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności 

dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym.  

 

 

I.3 Zasady przyjęcia do środowiskowych domów samopomocy 

 

Usługi ośrodków wsparcia są świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Zasady 

kierowania do środowiskowych domów samopomocy reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).  

Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy składa się do ośrodka 

pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.  

Do wniosku dołączyć należy m.in. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza 

psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie 

od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach 

ŚDS. Skierowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez ośrodek 

pomocy społecznej (jeżeli ŚDS prowadzi miasto lub gmina) lub wydawanej przez powiatowe 

centrum pomocy społecznej (jeżeli ŚDS prowadzi powiat). W praktyce bywa też tak, że osoby 

lub opiekunowie osób zainteresowanych pobytem w ŚDS zaczynają starania o miejsce od wizyty  

w wybranym Domu. Placówki w takich przypadkach udzielają informacji na temat obowiązującej 

procedury kierowania do ŚDS. Podmiot wydający decyzję kierującą ustala również kwestię 

odpłatności za pobyt w ŚDS. Odpłatność ustala się wówczas, kiedy dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% kryterium dochodowego, 

o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość odpłatności miesięcznej wynosi 5% 

kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie. 

Do środowiskowego domu samopomocy może być skierowany mieszkaniec gminy  

lub powiatu innego niż jednostka prowadząca ŚDS.   
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I.4 Organizacja działalności środowiskowych domów samopomocy 

 

Środowiskowe domy samopomocy, w celu prawidłowej realizacji usług, zatrudniają kadrę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Kadrę tworzą m. in: psycholog, pedagog, 

pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej czy asystent osoby niepełnosprawnej.  

W praktyce również zatrudniani są pracownicy realizujący świadczenia zdrowotne, 

w szczególności rehabilitacyjne, jeśli potrzeby uczestników wskazują konieczność codziennego 

ich świadczenia.  

Na koniec 2018 roku w środowiskowych domach samopomocy, na podstawie umowy 

o pracę zatrudnione były 672 osoby w łącznym wymiarze 585,18 etatów, w tym: 

 dyrektorzy i kierownicy ŚDS - 73 osoby w wymiarze 72,02 etatów, 

 instruktorzy terapii zajęciowej - 236 osób w wymiarze 222,78 etatów, 

 psycholodzy - 73 osoby w wymiarze 51,13 etatów, 

 pracownicy socjalni - 21 osób w wymiarze 19,05 etatów, 

 pedagodzy - 25 osób w wymiarze 22,7 etatów. 

Część domów zatrudnia także pracowników gospodarczych i pracowników obsługi, w tym 

obsługi administracyjno-księgowej.  

Środowiskowe domy samopomocy są zobowiązane funkcjonować co najmniej 5 dni  

w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin dziennie muszą być prowadzone 

zajęcia z uczestnikami. 

Oferta środowiskowych domów samopomocy obejmuje program terapeutyczny  

o charakterze wspierająco-aktywizującym. W placówkach prowadzone są treningi  

oraz świadczone usługi w szczególności: 

 trening funkcjonowania w codziennym życiu i umiejętności społecznych, w tym trening 

dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, dbałości o wygląd zewnętrzny, 

umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, z innymi osobami  

w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach 

kultury; 

 trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych  

i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami  

w komunikacji werbalnej; 
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 trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań 

literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach 

towarzyskich i kulturalnych; 

 poradnictwo psychologiczne; 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie  

i pilnowanie wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek 

ochrony zdrowia; 

 niezbędną opiekę; 

 terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. 

Niektóre placówki organizują imprezy artystyczne lub sportowe, w których biorą udział 

uczestnicy innych środowiskowych domów samopomocy. Należą do nich przeglądy twórczości 

artystycznej i turnieje sportowe. Udział w tych przedsięwzięciach sprzyja integracji uczestników  

z różnych placówek i jest okazją do zaprezentowania dokonań artystycznych lub sportowych 

szerszemu gronu odbiorców. Prace artystyczne środowiskowych domów samopomocy 

prezentowane są również w miejscach użyteczności publicznej, co przyczynia się do zmiany 

postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi przez społeczeństwo. Przykładem tego typu 

przedsięwzięcia była wystawa prac uczestników środowiskowych domów samopomocy, która 

towarzyszyła obchodom Dnia Pracownika Socjalnego na Mazowszu, organizowanym przez 

Wojewodę Mazowieckiego w listopadzie 2018 roku. 

W środowiskowych domach samopomocy mogą być również prowadzone działania 

przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, 

w tym w warunkach pracy chronionej. 

We wszystkich ŚDS-ach uczestnicy w trakcie pobytu w placówce mają możliwość 

spożywania posiłków. W części ŚDS-ów jest to posiłek przygotowywany w ramach treningu 

kulinarnego, który jest elementem treningu funkcjonowania w życiu codziennym. Placówki 

dysponują w tym celu pracowniami kulinarnymi odpowiednio zorganizowanymi, wyposażonymi 

w stosowne sprzęty i urządzenia.  

Część środowiskowych domów samopomocy zapewnia w ramach swojej działalności 

dowóz  uczestnikom, którzy nie mogą z różnych względów samodzielnie docierać do placówki. 

Niektóre środowiskowe domy samopomocy posiadają własne środki transportu, przystosowane 

do przewozu osób niepełnosprawnych, inne zapewniają dowóz np. w formie wykupionej usługi. 
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Spośród 69 środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na dzień  

31 grudnia 2018 r., 48 organizowało usługę dowozu dla uczestników. Usługa dowozu  

jest szczególnie potrzebna w przypadku środowiskowych domów samopomocy prowadzonych 

przez powiaty, z uwagi na dużą odległość dzielącą ŚDS od miejsca zamieszkania uczestnika. 

W 2018 roku z usługi dowozu skorzystało 44 % uczestników ŚDS, czyli 1072 osoby. 

 

 

I.5 Standardy lokalowe  

 

Każdy środowiskowy dom samopomocy powinien spełniać standardy lokalowe, a więc powinien 

być usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. 

Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika powinna wynosić nie mniej  

niż 8 m2. Lokal, w którym mieści się placówka, powinien być pozbawiony barier 

architektonicznych oraz być wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie 

osobom niepełnosprawnym. 

Obiekt, w którym świadczone są usługi powinien posiadać:  

 salę ogólną, umożliwiającą spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin; 

 co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności 

wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów; 

 pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego  

lub logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszeń. W domach,  

w których jest powyżej 3 uczestników ze spektrum autyzmu, pokój wyciszeń powinien 

stanowić odrębne pomieszczenie; 

 wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem 

gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej; 

 jadalnię, mogącą ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej  

lub pomieszczenia do terapii ruchowej; 

 łazienkę, wyposażoną w natrysk lub wannę; 

 co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla 

nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu. 

 

Termin dostosowania domów do wymaganych standardów ustalono na 31 grudnia 2022 r.  
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I.6 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz nowelizacja 

rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy 

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjęty został  na podstawie 

art. 12 ust. 1 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, uchwałą  

Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia  

dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250). Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2017 r. 

Celem programu jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne  

ich rodzin. 

I etap Programu obejmuje ułatwienie dostępu do środowiskowych domów samopomocy  

większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi i spektrum autyzmu oraz rozwój bazy całodobowej w tych jednostkach. Ponadto 

Program zakłada zwiększenie do 30% kwoty dotacji na każdego z uczestników środowiskowego 

domu samopomocy z ww. niepełnosprawnościami (działanie 3.2). 

W związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” 

wystąpiła konieczność zmiany przepisów prawa stanowiących pewne udogodnienia w ośrodkach 

wsparcia. Uczestnicy z autyzmem lub sprzężoną niepełnosprawnością, to osoby o znacznie 

zwiększonych, w stosunku do innych uczestników ŚDS potrzebach. W związku z powyższym 

dla powodzenia prowadzonej terapii i realizacji planu postępowania wspierająco-aktywizującego 

wymagają odpowiednich form i metod pracy.  

Od początku 2019 roku zmieniło się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zmiany przepisów dokonano 

w związku z wejściem w życie programu „Za Życiem” oraz w związku z koniecznością 

modyfikacji wynikających ze zgłaszanymi postulatami kierowników ŚDS lub podmiotów 

prowadzących te placówki. 

W znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy wskazano, że dla tej grupy osób należy zapewnić opiekę 

nie mniej niż 1 pracownika zespołu wspierająco-aktywizującego na 3 uczestników. 

Podwyższenie wskaźnika zatrudnienia związane jest ze zwiększonymi potrzebami opiekuńczymi 

oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zindywidualizowanego podejścia do każdego 

uczestnika z tej grupy. Wskazano na konieczność odpowiedniego wyposażenia jednostki, 

np. w pokój wyciszeń w domach, w których przebywa więcej niż 3 uczestników ze spektrum 

autyzmu. 
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Ponadto konieczne jest prowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych,  

w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania 

się  w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Dla pracowników prowadzących 

treningi umiejętności komunikacyjnych szkolenie takie powinno się odbywać nie rzadziej 

niż co trzy lata, ponieważ duża część uczestników z autyzmem ma problemy  

w porozumiewaniu się w sposób powszechnie stosowany. 

Usługi, które świadczy ŚDS powinny obejmować opiekę, zwłaszcza  

dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu. 

 

 

I.7 Inne zmiany w znowelizowanym rozporządzeniu 

 

Ze względu na stygmatyzujący charakter używanego określenia: „osoba upośledzona umysłowo” 

zamieniono je na zwrot „osoba z niepełnosprawnością intelektualną”. 

W § 6 ust. 3 otrzymał nowe brzmienie i zmianie uległ termin zamknięcia domu, 

dotychczas ograniczony do ferii letnich i zimowych. Obecnie istnieje możliwość ustalania 

terminu zamknięcia domu w trakcie całego roku. Pierwotna regulacja tego przepisu wymagała 

jego uzgodnienia z uczestnikami lub ich opiekunami. W znowelizowanym rozporządzeniu 

zastąpiono uzgodnienia - zasięgnięciem opinii. Zachowano natomiast czas trwania zamknięcia 

ŚDS czyli łącznie 15 dni w trakcie roku oraz warunek poinformowania jst oraz wojewody 

o terminie zamknięcia.  

W § 7 rozporządzenia dodano, że liczba osób skierowanych do ŚDS w związku  

z powtarzającą się nieobecnością innych uczestników, oprócz tego, że nie może być większa 

niż liczba uczestników o częstych nieobecnościach, nie może być wyższa niż 20% liczby miejsc  

w domu.  

Zmieniono § 11 rozporządzenia w ten sposób, że pracownicy bezpośrednio pracujący 

z uczestnikiem ŚDS, są obowiązani posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie 

zawodowe polegające na pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  

Zmianie uległ także § 15, w którym dodano możliwość zakupu posiłku przez ŚDS. 

W § 18 wprowadzono zmiany umożliwiające użytkowanie sali ogólnej jako sali 

aktywizacji  i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej.  
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II. Finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy 
 

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej jednostkom samorządu terytorialnego (gminom i powiatom). Środki 

finansowe na organizację i funkcjonowanie ŚDS, zapewnione z budżetu państwa, 

są przeznaczane na wydatki związane: 

 z tworzeniem nowych placówek;  

 z dochodzeniem do standardów określonych przepisami prawa; 

 z bieżącą działalnością ŚDS.  

 

 

II.1 Wzrost finansowania działalności ŚDS 

 

W 2015 r. Sejm podjął inicjatywę ustawodawczą, która doprowadziła do zmian w ustawie  

o pomocy społecznej w zakresie finansowania środowiskowych domów samopomocy. Ustalono,  

że docelowo poziom dotacji na 1 uczestnika nie może być niższy niż 250% kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Jednocześnie przewidziano okres przejściowy  

na dochodzenie do tego poziomu. 

W efekcie w latach 2016-2017 poziom dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił co najmniej 200% kryterium dochodowego osoby 

samodzielnie gospodarującej (tj. 1268 zł). Następnie w 2018 roku poziom dotacji wynosił 

230% kryterium dochodowego (tj. 1460 zł), a po uwzględnieniu podwyższenia kryteriów 

dochodowych od października 2018 r. poziom dotacji wynosił 1613 zł. Zgodnie z nową regulacją 

od roku 2019 dotacja wynosi już nie mniej niż 250% kryterium dochodowego osoby samodzielnie 

gospodarującej (tj. 1752,5 zł).  

 

 

II.2 Zwiększenie dotacji na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

spektrum autyzmu 

 

Ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zawiązku z realizacją programu  

„Za życiem” wprowadzone zostały do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

zmiany w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spektrum autyzmu.  

W art. 51c ustawy o  pomocy społecznej dodano ust. 5 stanowiący, że kwota dotacji  



9 

 

na 1 uczestnika środowiskowego domu samopomocy może być zwiększona, nie więcej 

niż  o 30%, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy 

posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji. 

W 2018 roku kwota tej dotacji wynosiła 380 zł. Zatem wysokość dotacji ogółem  

na uczestnika ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami w roku 2018 wyniosła  

1840 zł (1460 + 380), od października 2018 roku 1993 zł (1613 +380), a w 2019 roku wynosi  

2278 zł (1753 +525). 

W roku 2017 po raz pierwszy przekazano dodatkowe środki na 377 uczestników  

ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie wzrosła liczba osób 

na które przekazywane są środki z programu „Za życiem”, tj. w I kwartale br. średnio miesięcznie 

506 osób z 59 placówek. 

Zwiększona do 30 % kwota dotacji na 1 uczestnika środowiskowego domu samopomocy 

pozwoliła na zatrudnienie dodatkowej kadry opiekuńczej. Zwiększone środki umożliwiają także 

specjalistyczne szkolenia, podwyższanie kwalifikacji zatrudnionych pracowników, a także zakup 

niezbędnego specjalistycznego wyposażenia. 

 

 

II.3 Rozwój sieci ośrodków wsparcia  

 

Celem powołania ŚDS-u jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 

pomocy, niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Prowadzenie i rozwój sieci 

ośrodków wsparcia dla tej grupy osób jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym 

do realizacji gminie lub powiatowi – finansowanym z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej zadanie to realizowane jest przez samorząd gminny lub powiatowy. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej systematycznie rozszerza dostępność 

usług w środowiskowych domach samopomocy. Priorytetowym działaniem jest likwidacja  

tzw. „białych plam” czyli powiatów, na terenie których nie funkcjonują jeszcze tego typu 

jednostki, a także tworzenie nowych miejsc dla osób ze spektrum autyzmu i sprzężonymi 

niepełnosprawnościami. 

Obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 70 środowiskowych domów 

samopomocy, dysponujących 2482 miejscami oraz jeden klub samopomocy dla 70 osób.  

W środowiskowych domach samopomocy, według stanu na 30.03.2019 r. było 510 uczestników  
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ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności, na których przyznano dodatkowe dofinansowanie  

ze środków kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. 

W 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dla województwa 

mazowieckiego środki na uruchomienie trzech nowych środowiskowych domów samopomocy,  

w tym po jednym domu w dwóch powiatach, które stanowiły do 2018 roku „białe plamy”. Były  

to powiaty siedlecki ziemski (ŚDS w gminie Zbuczyn uruchomiony został 2019 roku) i powiat 

płoński, Trzecim nowouruchomionym ŚDS-em jest placówka w powiecie mińskim 

w miejscowości Mrozy. Łącznie w nowotworzonych placówkach zostało uruchomionych 

87 miejsc. 

W ostatnim kwartale 2018 roku została także rozszerzona działalność w trzech już 

funkcjonujących placówkach. Uruchomiono ze środków budżetu Wojewody, za zgodą 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe 15 miejsc dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w ŚDS w Łubcu, w ŚDS w Sokołowie Podlaskim oraz w ŚDS w Makowie 

Mazowieckim (po 5 miejsc w każdym ŚDS). 

Rozwój sieci ŚDS mieści się w priorytecie III kompleksowego programu wsparcia rodzin  

„Za Życiem” obejmującym usługi wspierające i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz 

wsparcie członków rodziny. 
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Rysunek 1. Liczba ŚDS-ów w poszczególnych powiatach woj. mazowieckiego. 
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III. Wykaz ŚDS w województwie mazowieckim wraz z prezentacją jednostek 
 

 
Tabela 2. Wykaz ŚDS w województwie mazowieckim stan na dzień 31.03.2019 r. 

 

lp. Powiat Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 

miejsc 

1. Białobrzeski 
Jasionna 32 26-800 Białobrzegi Tel. 

601-155-810 e-mail: 

kontakt@sdsj asionna.pl 

Katolickie 

Stowarzyszenie Serca dla 

Serc w Jasionnej 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
30 

2. M. Ciechanów 
ul. Niechodzka 14o 06-400 

Ciechanów Tel. 23 673 56 38 e-mail: 
sds.ciechanow@gmail.com 

Miasto Ciechanów 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

40 

3. Ciechanowski 
ul. Świętochowskiego 8 06-400 

Ciechanów Tel. 23 673 45 09 e-mail: 
osrodek.wsparcia@gmail.com 

Powiat ciechanowski 
dla osób z 

niepełnosprawnością 
intelektualną 

30 

4. Grodziski ul. Błońska 46/48 05-807 Podkowa 

Leśna Tel. 22 759 22 08 e-mail: 

sds@ksnaw.pl 

 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 

Warszawskiej w 

Milanówku 

dla osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

33 

5. Grójecki 
Łychowska Wola 24 05-604 Jasieniec 

Tel. 48 389 54 77 e-mail: 
srodowiskowy24@interia.pl 

Powiat grójecki 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

32 

6. Legionowski 

ul. Wyzwolenia 31 05-140 Serock 

Tel.22 782 68 43 e-mail: 

kkwrserock@wp.pl 

sekretariat@integracjaserock.pl 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Zarząd Główny 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 

7. Lipski 
ul. Kilińskiego 13 27-300 Lipsko Tel. 

48 378 11 48 e-mail: 

psdssloneczkolipsko@wp.pl 

Powiat lipski 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 
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8. Lipski 
Łaziska 101 27-310 Ciepielów Tel. 609 

804 748 e-mail: 

dworekuroczysko@poczta.fm 

Powiat lipski 
dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

27 

9. Lipski 
Podkońce 99 27-353 Rzeczniów Tel. 48 

616 71 15 e-mail: 
sdspodkonce@wp.pl 

Gmina Rzeczniów 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

40 

10. Łosicki 
Nowe Litewniki 40 08-221 Sarnaki Tel. 

661 723 720 e-mail: 

sds.nowelitewniki@wp.pl 

Gmina Sarnaki 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 

11. Makowski 

ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3A 

06-200 Maków Mazowiecki Tel. 29 717 

32 89 e-mail: 

sds.makow.maz@wp.pl 

 

Powiat makowski 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

50 

12. Miński 
ul. Kościelna 18 05-300 Mińsk 

Mazowiecki Tel. 25 756 32 06 e-mail: 
sds.minsk@caritas.pl 

Caritas Diecezji 

Warszawsko- Praskiej 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
30 

13. Miński 
ul. Sosnkowskiego 43 05-300 Mińsk 

Mazowiecki Tel. 25 759-32-98 e-mail: 
sekretariat@psds-minskmaz.pl 

Powiat miński 
dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

42 

14. Miński 
ul. Licealna 3 05-320 Mrozy Tel. 506 

804 563 e-mail: 

sds.mrozy@caritas.pl 

Caritas Diecezji 

Warszawsko- Praskiej 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

15 

15. Mławski 
ul. Słowackiego 16 05-300 Mława Tel. 

23 654 41 33 e-mail: 

pcprmlawa@poczta.onet.pl 

Powiat mławski 
dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

41 

16. Mławski 
ul. Słowackiego 33 06-445 Strzegowo 

Tel. 23 679 42 84 e-mail: 
sdsstrzegowo@xl.wp.pl 

Gmina Strzegowo 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 

 

mailto:sds.makow.maz@wp.pl
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17. M. Ostrołęka ul. Farna 21 07-410 Ostrołęka (filia przy 

ul. Starosty Kosa 12a) tel. 29 764 66 39 e-

mail: 

sdsfarna@wp.pl 

Miasto Ostrołęka 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

60 

18. M. Ostrołęka 
ul. Sikorskiego 45 07-410 Ostrołęka Tel. 

29 766 41 36 e-mail: 

sds45@poczta.onet.pl 

Powiat ostrołęcki 
dla osób z 

niepełnosprawnością 
intelektualną 

24 

19. Ostrołęcki z. 
Białusny Lasek 19 07-430 Myszyniec Tel. 

29 772 10 80 e-mail: 

sds.myszyniec@op.pl 

Miasto i Gmina 

Myszyniec 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

20. Ostrołęcki z. 
Czarnowo 63 07-440 Goworowo Tel. 505 

118 174 e-mail: 

sds.czarnowo@op.pl 

Gmina Goworowo 
dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

21. Ostrowski 
ul. Warchalskiego 3 07-300 Ostrów 

Mazowiecka Tel. 29 644 14 12 e-mail: 
sds_ostrowmaz@o2.pl 

Miasto Ostrów 

Mazowiecka 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

40 

22. Otwocki 
ul. Pułaskiego 5a 05-400 Otwock Tel. 22 

779 34 12 e- mail: 

sds.otwock@gmail.com 

Powiat otwocki 
dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
40 

23. Otwocki 
ul. Gen. Maczka 2 05-480 Karczew Tel. 

22 780 90 58 e-mail: 

mgoss10@wp.pl 

Miasto i Gmina Karczew 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

24. Otwocki 
Radiówek 25 05-462 Wiązowna Tel. 22 

610 45 81 e-mail: 

sdswiazowna@gmail.com 

Stowarzyszenie 

„KROKUS- 

WIĄZOWNA” w 

Radiówku 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
25 

25. M. Płock 
ul. Mickiewicza 7a 09-402 Płock Tel. 24 

262 31 74 e-mail: 
sds@mopsplock.eu 

Miasto Płock 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

55 
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26. Płocki z. 
ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno Tel. 

24 261 29 42 e-mail: 

sds.slupno@wp.pl 

Gmina Słupno 
dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
35 

27. Płocki z. 
ul. Niepodległości 5a 09-450 Wyszogród 

Tel. 24 362 03 24 e-mail: 
sdswyszogrod@abi24.pl 

Powiat płocki ziemski 
dla osób z 

niepełnosprawnością 
intelektualną 

30 

28. Płocki z. 
Stare Święcice 22 09-460 Mała Wieś Tel. 

606 685 062 e-mail: 

sds@malawies.pl 

Gmina Mała Wieś 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 

29. Płoński 
ul. Sienkiewicza 8 09-100 Płońsk Tel. 737 

377 733 e-mail: 

psdsplonsk@wp.pl 

Powiat płoński 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

37 

30. Pruszkowski 
Czubin 13 05-840 Brwinów Tel. 22 729 

69 03 e-mail: 

sds_czubin@o2.pl 

Krajowe Stowarzyszenie 

„Przyłącz się do Nas” w 

Bramkach 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 

31. Pruszkowski 
ul. 3-go Maja 56A 05-800 Pruszków Tel. 

22 729 74 79 e-mail: 

psouukolowpruszkowie@wp.pl 

Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Pruszkowie 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

32. Przasnyski 
ul. Św. Wojciecha 14 06-300 Przasnysz 

tel. 29 752 23 16 e-mail: 

sds@mopsprzasnysz.pl 

Miasto Przasnysz 
dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

20 

33. Przysuski 
Myślakowice 1 26-425 Odrzywół tel. 48 

674 27 28 e-mail: 

sdsmyslakowice@odrzywol.eu 

Gmina Odrzywół 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

35 

34. Przysuski 
Ruski Bród, ul. Główna 51 26-400 

Przysucha Tel. 692 875 466 e-mail: 
sdsruskibrod@onet.eu 

Fundacja Razem w 

Przysusze 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

35 
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35. Pułtuski 
ul. Białowiejska 5 06-100 Pułtusk Tel. 23 

692 22 65 e-mail: sds@post.pl 
Powiat pułtuski 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

60 

36. M. Radom 
ul. Dzierzkowska 9 26-600 Radom Tel. 

48 364 07 21 e-mail: 

sds.radom@neostrada.pl 

Miasto Radom 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

50 

37. M. Radom 
ul. Sobótki 5 26-600 Radom Tel. 48 360 

35 02 e-mail: 

stowarzyszenierazem@op.pl 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób 

Niepełnosprawnych 

RAZEM w Radomiu 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

40 

38. Radomski z. 
Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk Tel. 48 312 

14 66 e-mail: 

sdsjedlanka@gmail.com 

Powiat radomski ziemski 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

35 

39. Radomski z. 
ul. Jordanowska 1 26-670 Pionki Tel. 48 

612 18 10 e-mail: 
sds@mopspionki.pl 

Miasto Pionki 
dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

40. M. Siedlce 
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 08-110 

Siedlce Tel. 25 644 30 88 e-mail: 

dyrektor@sds.siedlce.pl 

Miasto Siedlce 

dla osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną i dla osób 

wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych 

 

25 

41. M. Siedlce 
ul. Sienkiewicza 32 08-110 Siedlce Tel. 

25 794 30 23 e-mail: 

sds@mopr.siedlce.pl 

Miasto Siedlce 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 

42. Siedlecki z. 
Tchórzew 4 08-106 Zbuczyn Tel. 796 551 

158 e-mail: 

sds@zbuczyn.pl 

Gmina Zbuczyn 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

35 

43. Sochaczewski 
ul. Zamkowa 4a 96-500 Sochaczew Tel. 

46 863 55 80 e-mail: 

sds-sochaczew@o2.pl 

Gmina Sochaczew 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

50 

 



17 

 

 

44. Sokołowski 
ul. Kosowska 83 08-300 Sokołów 

Podlaski Tel. 25 787 60 13 e-mail: 

sds@sokolowpodl.pl 

Miasto i Gmina Sokołów 

Podlaski 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

40 

45. M. St. Warszawa 
ul. Grochowska 259A 03-844 Warszawa 

Tel. 22 810 94 81 
e-mail: sds.grochowska@psoni.org.pl 

Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Warszawie 

 

dla osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

45 

46. M. St. Warszawa 

ul. Grochowska 259A 03-844 Warszawa 

(filia przy ul. Jagiellońskiej 54) Tel. 22 

810 92 87 e-mail: 
wtplio@firma.pl 

 

Warszawskie 

Towarzystwo Pomocy 

Lekarskiej i Opieki nad 

Psychicznie i Nerwowo 

Chorymi 

 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
45 

47. M. St. Warszawa 
ul. VI Poprzeczna 23 04-614 Warszawa 

Tel. 22 812 08 66 e-mail: 

sdschata@gmail.com 

Stowarzyszenie Rodzin i 

Przyjaciół Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną - „Chata z 

Pomysłami” 

 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

48. M. St. Warszawa 
ul. Zalipie 17 04-612 Warszawa Tel. 22 

499 12 42 e-mail: 

stazaliowa@wp.pl 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Psychoterapii i 

Psychiatrii 

Środowiskowej 

„Azaliowa” 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
25 

49. M. St. Warszawa 
ul. Górska 7 00-740 Mokotów Tel. 22 851 

05 95 e-mail: 
sds.gorska@postawnanas.org.pl 

Warszawska Fundacja na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną „POSTAW 

NA NAS” 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 

50. M. St. Warszawa 
ul. Żytnia 75/77 01-149 Warszawa Tel. 22 

631 10 96 e-mail: 

zytnia7577@op.pl 

M. St. Warszawa 

Dzielnica Wola 
dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
35 

51. M. St. Warszawa 
ul. Rydygiera 3 01-793 Warszawa Tel. 22 

839 49 97 e-mail: 

sekretariat@sds-zoliborz.waw.pl 

M. St. Warszawa 

Dzielnica Żoliborz 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

60 

52. M. St. Warszawa 
ul. Wilcza 9A 00-538 Warszawa Tel. 22 

623 81 33 e-mail: 

sds.wilcza@psouu.org.pl 

Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w 

Warszawie 

 

dla osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

 

mailto:wtplio@firma.pl
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53. M. St. Warszawa 
ul. Rozłogi 10 01-310 Warszawa Tel. 22 

487 13 88 e-mail: 

sds@opsbemowo.waw.pl 

M. St. Warszawa 

Dzielnica Bemowo 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
20 

54. M. St. Warszawa 
ul. Grębałowska 14 01-808 Warszawa 

Tel. 22 865 15 40 e-mail: 
sekretariat@bsdsbielany.waw.pl 

M. St. Warszawa 

Dzielnica Bielany 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

80 

55. M. St. Warszawa 
ul. Św. Wincentego 85 03-291 Warszawa 

Tel. 22 614 21 33 e-mail: 

sds@sds-targowek.waw.pl 

M. St. Warszawa 

Dzielnica Targówek 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

60 

56. M. St. Warszawa 
ul. Prawnicza 54 02-495 Warszawa Tel. 

22 867 65 54 e-mail: 

sds@ops-ursus.pl 

M. St. Warszawa 

Dzielnica Ursus 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
30 

57. M. St. Warszawa 
ul. Pachnąca 95 02-786 Warszawa Tel. 22 

118 21 82 e-mail: 
srodowiskowydom@ops-ursynow.pl 

M. St. Warszawa 

Dzielnica Ursynów 
dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
30 

58. M. St. Warszawa 
ul. Przyczółkowa 27A 02-968 Warszawa 

Tel. 22 649 45 66 e-mail: 

m.perkowska@otwartedrzwi.pl 

Stowarzyszenie Otwarte 

Drzwi 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

52 

59. M. St. Warszawa 
ul. Grójecka 109 02-120 Warszawa Tel. 

22 895 27 61 e-mail: 

podskrzydlami@sdsochota.waw.pl 

M. St. Warszawa 

Dzielnica Ochota 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

60 

60. 
Warszawski 

Zachodni 

Sadowa, ul. Jagodowa 2 05-092 Łomianki 

Tel. 22 751 36 39 e-mail: 

stowarzyszenie-dom@wp.pl 

Stowarzyszenie 

„Społeczna Pomoc - 

Stowarzyszenie Dom” w 

Sadowej 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
20 

61. 
Warszawski 

Zachodni 

Łubiec 45 05-084 Leszno Tel. 22 725 80 

34 e-mail: 
sds.lubiec@gmail.com 

Krajowe Stowarzyszenie 

„Przyłącz się do Nas” w 

Bramkach 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i dla 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną 

60 
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62. Węgrowski 
ul. Węgrowska 5 07-106 Miedzna Tel. 25 

691 83 20 e-mail: 

sdsmiedzna@gmail.com 

Powiat węgrowski 
dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 

63. Wołomiński 
ul. Warszawska 5A 05-200 Wołomin Tel. 

22 787 09 76 e-mail: 
sdswolomin@onet.pl 

Powiat wołomiński 
dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
30 

64. Wołomiński 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1 05-

250 Radzymin Tel. 22 786 54 74 e-mail: 

sds.radzymin@caritas.pl 

Caritas Diecezji 

Warszawsko- Praskiej 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

65. Wołomiński 
ul. Szkolna 4 05-240 Tłuszcz Tel. 508 050 

407 e-mail: 

psdsnr3@o2.pl 

Powiat wołomiński 
dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

23 

66. Wołomiński 
ul. 3-go Maja 14 05-091 Ząbki Tel. 22 

781 72 45 e-mail: 
sds-zabki@tlen.pl 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Koło Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w 

Ząbkach 

 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

25 

67. Wyszkowski 
ul. KEN 2 07-200 Wyszków Tel. 29 742 

79 90 e-mail: 

ssoteria@wp.pl 

Miasto Wyszków 
dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
36 

68. Wyszkowski 
ul. Świętojańska 89A 07-202 Wyszków 

Tel. 22 123 52 02 e-mail: 

psds.drogowskaz.wyszkow@wp.pl 

Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w 

Wyszkowie 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

40 

69. Żuromiński 
ul. Kościuszki 2 09-300 Żuromin Tel. 23 

657 41 99 e-mail: 
sdszuromin@wp.pl 

Caritas Diecezji Płockiej 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

30 
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Tabela 3. Wykaz Klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi stan na dzień 31.03.2019 r. 

 

 
 

 

  

70. Żyrardowski 

ul. Armii Krajowej 3 96-300 Żyrardów  

Tel. 46 855 41 81 

Stowarzyszenie 

Równych Szans 

dla osób z 

niepełnosprawnością 25 
  e-mail: 

rowneszanse2002@wp.pl 

 

w Żyrardowie intelektualną  

 

L.p. Powiat Adres placówki Organ prowadzący Liczba 

miejsc 

1. M. St. Warszawa 
ul. Nowolipki 6A 00-153 Warszawa Tel. 

22 636 55 89 e-mail: 

biuro@wdpf.org.pl 

Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego - Warszawski Dom pod Fontanną 
70 

 

mailto:rowneszanse2002@wp.pl
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1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie 

 

 

 

 

Stworzenie Domu, w którym każdy 

 będzie zrozumiany 

 i będzie się czuł jak w rodzinie.  

 

 

Nazwa: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SERCA DLA SERC W JASIONNIE 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Białobrzeski 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE 

SERCA DLA SERC W JASIONNIE 

Adres: Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi 

Telefon/telefony/fax: 601 155 810 

Adres email: sdsjasionna.ps@gmail.com 

Kierownik: Joanna Kawińska 

Typ: A 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie działa od 2011 roku, jest placówką 

oferującą stacjonarną rehabilitację społeczną w różnych postaciach osobom leczonym 

psychiatrycznie oraz pomoc wszystkim przeżywającym stany kryzysowe lub będącym 

w okresie nasilonego stresu. Podstawowym i nadrzędnym celem Ośrodka jest 

przywracanie osób chorych do pełnienia podstawowych ról społecznych. Aby cel ten 

zrealizować, ŚDS oferuje domownikom następujące kategorie usług: wyżywienie, terapię 

zajęciową, pracę socjalną, pielęgnację oraz trening umiejętności życiowych. Dom 

dysponuje miejscami pobytu dziennego. Podopieczni korzystają z dwóch parterowych 

budynków, w których mieszczą się pracownie terapeutyczne: kulinarna, informatyczna, 

manualna, plastyczna, ruchowo-rehabilitacyjna oraz sala telewizyjna. Dom oferuje zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, turystykę pieszą i rowerową, wycieczki krajoznawcze oraz wsparcie 

i pomoc instruktorów-terapeutów, psychologa i pracownika socjalnego. Podopieczni Domu 

chętnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym gminy i powiatu. Biorą udział w 
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przeglądach, festiwalach, uroczystościach okolicznościowych, religijnych. Atrakcyjna 

lokalizacja Domu, w malowniczo położonej wsi, wśród lasów, sprzyja rehabilitacji i 

wypoczynkowi.  
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2. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Ciechanowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Typu „A i B” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Ciechanów 

Adres/adresy: ul. Niechodzka 14o , 06-400 Ciechanów ( Typ A) 

ul. Strażacka 7B , 06-400 Ciechanów (Typ B) 

Telefon/telefony/fax: (23) 673 56 38, (23) 673 64 10 

Adres email: sds.ciechanow@gmail.com  

Kierownik: Dorota Sokołowska 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 40  

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób 

dorosłych, przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną, 

powołanym przez Radę Miasta Ciechanów. ŚDS znajduje się w dwóch oddalonych od 

siebie budynkach. Nieliczna grupa uczestników dowożona jest na zajęcia samochodem 

służbowym, pozostali docierają  we własnym zakresie. Zajęcia przystosowane są do 

specyfiki choroby i intelektu uczestników. Zespół wspierająco-aktywizujący ustala 

tygodniowy harmonogram zajęć. Jedną z form prowadzenia zajęć w ośrodku są treningi, 

tj.: 

 trening higieniczny prowadzony metodą pogadanki, pokazu i zajęć praktycznych,   

 trening kulinarny, który polega na przygotowywaniu przez uczestników posiłków 

a następnie całą grupą spożywanie go na sali ogólnej,  

 trening porządkowy, 
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 trening budżetowy, gdzie uczestnicy uczą się prawidłowego dysponowania własnymi 

środkami finansowymi, planowania i dokonywania zakupów poprzez wyjścia 

z opiekunem do sklepu itp.,  

 treningi interpersonalne, na których prowadzone są pogadanki, ćwiczenia praktyczne, 

pomoc w pisaniu pism urzędowych, poradnictwo w zakresie rozwiązywania 

problemów.  Mają na celu pomoc uczestnikom w nawiązywaniu kontaktów i nabycie 

umiejętności rozwiązywania  sytuacji trudnych. 

 treningi spędzania czasu wolnego (filmoterapia, biblioterapia, rozmowy, wycieczki, gry 

stolikowe, gry ruchowe).  

W Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się zajęcia z arteterapii, terapii 

ruchem z fizjoterapeutą, pracownia krawiecka, wprowadzona została nowa metoda jaką 

jest teatroterapia, odbywają się również zajęcia z choreoterapii.  

Poprzez wszystkie prowadzone zajęcia uczestnicy uczą się współżycia w grupie, 

zauważają potrzeby innych i czują się potrzebni. Jako placówka współpracujemy z 

podmiotami lokalnymi (straż, pogotowie, domy pomocy społecznej, placówki oświatowe i 

kulturalne itp.), zapraszamy gości na pogadanki z ciekawym człowiekiem, poznajemy  

różne zawody, uczymy się prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrażających życiu lub 

zdrowiu. Oprócz podanych usług zatrudniamy również specjalistów tj. psycholog i 

logopeda jak również specjalistę do pracy z osobami autystycznymi. Dbamy aby usługi 

proponowane naszym uczestnikom były na jak najwyższym poziomie.  

   

  



 

 

25 

 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Ciechanowie 

 

 

 

 

„Człowiek jest wart tyle, ile może pomóc 

drugiemu człowiekowi” 

 

Św. Jan Paweł II 

 

 

Nazwa: Ośrodek Wsparcia 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Ciechanowski 

Adres: ul. A.Świętochowskiego 8, 06-400 Ciechanów 

Telefon/fax: (23) 673 45 09 

Adres email: osrodek.wsparcia@gmail.com 

Kierownik: Ewa Sarnowska 

Typ: B  

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00; zajęcia prowadzone 9.00 – 15.00 

 

Ośrodek Wsparcia powołany został Zarządzeniem Wojewody Ciechanowskiego 

11 grudnia 1998 roku. Funkcjonowanie rozpoczął w maju 1999 roku. Jest jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Ośrodek przeznaczony jest dla osób 

dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jest jednostką powiatową, swoją ofertę 

kieruje do mieszkańców Ciechanowa, ale przede wszystkim okolicznych gmin. Ośrodek 

Wsparcia usytuowany jest w mieście Ciechanów, w dzielnicy mieszkalnej ,,Bloki. Mieści 

się w wolnostojącym budynku mieszkalnym przy ulicy A. Świętochowskiego 8. Budynek 

jest własnością powiatu ciechanowskiego w zarządzie trwałym Ośrodka, ma 4 

kondygnacje, łączna powierzchnia użytkowa wynosi 241 m2. Wokół Ośrodka znajduje się 

niewielki teren rekreacyjny. Ośrodek posiada samochód marki Volkswagen Transporter 

Caravelle do przewozu osób niepełnosprawnych. Osoby spoza obszaru miasta Ciechanowa 

dowożone są busem. Przyjęcie do Ośrodka odbywa się na podstawie decyzji 

administracyjnej wydanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora PCPR w Ciechanowie.  

Oferta pomocowa obejmuje następujące formy i metody pracy:  
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1. Treningi funkcjonowania w życiu codziennym: 

1.1 trening higieniczny, 

1.2 trening kulinarny – ośrodek umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, 

1.3 trening umiejętności praktycznych, 

1.4 trening gospodarowania środkami finansowymi. 

2. Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: 

2.1 trening prowadzenia rozmowy,  

2.2 trening rozwiązywania problemów, 

3. Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego: 

3.1 rozwiązywanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi, gry 

i zabawy przystolikowe,  

3.2 muzykoterapia. 

3.3 terapia zajęciowa - pracownia plastyczna, rękodzieła i pracownia stolarska,  

3.4 ergoterapia. 

3.5 Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych. 

3.6 Zajęcia komputerowe. 

4. Poradnictwo psychologiczne. 

5. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 

6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

7. Niezbędna opieka. 

8. Terapia ruchowa. 
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4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej 
   

 

 

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

 lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, 

 

 Jan Paweł II 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

Jednostka samorządu terytorialnego, zlecająca prowadzenie placówki: Powiat 

Grodziski 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

Adres: ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna  

Telefon/fax: (22) 759-22-08 

Adres email: sds@ksnaw.pl  

Kierownik: Karola Gąsiorowska 

Typ: B 

Liczba miejsc: 33 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 

osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. Dom świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej  

w ramach pracowni kulinarnej, komputerowej, stolarskiej, artystycznej i ceramicznej,  

treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługowych i zaradności 

życiowej, spędzania wolnego czasu, poradnictwa psychologicznego, terapii ruchowej. 

Poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczestników. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika ustala się 

w indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującego. W placówce 

prowadzone są zajęcia dodatkowe, takie jak: biblioterapia, tańce w kręgu, zajęcia teatralne, 
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zajęcia edukacyjne z psem, muzykoterapia, terapia logopedyczna. Uczestnicy placówki 

aktywnie włączani są w życie społeczne poprzez udział w różnych wydarzeniach 

integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, duchowym (przeglądy twórczości, 

festiwale, olimpiady i zawody sportowe, biegowe, turnieje, pielgrzymki, wycieczki, 

wyjazdy do kina, teatru, udział w wystawach, koncertach, organizacja kiermaszów prac 

itp.). Rozwijają dzięki temu swoje zainteresowania, zdolności i talenty. Nawiązują 

znajomości i przyjaźnie, integrują się z otwartym środowiskiem, budują poczucie własnej 

wartości i sprawczości. Głównym założeniem śds jest aktywizowanie osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, podnoszenie jakości ich życia, zapewnienie im oparcia 

społecznego i umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym. Podstawowym zadaniem 

Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do 

możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, zwiększenie samodzielności i zaradności 

osobistej. Ważnym elementem procesu terapeutycznego jest konstruktywna współpraca z 

rodzinami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Dom w ramach usług zapewnia 

dowóz na zajęcia samochodami dostosowanymi do potrzeb osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. W ramach treningu kulinarnego przygotowany jest gorący posiłek 

przez uczestników śds. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony jest 

w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Posiada 

pochylnię i platformę przyschodową, służącą do przemieszczania się osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich. Placówka wyposażona jest w materiały i sprzęt niezbędny 

do prowadzenia zajęć. Dom położony jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym, 

spokojnym, otoczonym kompleksem leśnym. Przy budynku znajduje się teren zielony 

do wyłącznego użytku, wykorzystywany w celach rekreacyjnych i sportowych. 
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5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli 

 

  

"Dom - to nie miejsce, gdzie mieszkasz,  

ale miejsce, gdzie Cię rozumieją..."  

 

Christian Morgenstern 

   

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Grójecki 

Adres: Łychowska Wola 24, 05-604 Jasieniec 

Telefon/telefony/fax: (48) 389 54 77; 728 896 851 

Adres email: srodowiskowy24@interia.pl  

Dyrektor: Wiesława Pruś 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 32 

Godziny funkcjonowania: poniedziałek – piątek, 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy pomoc osobom  dorosłym z 

zaburzeniami psychicznymi – przewlekle psychicznie chorym i z niepełnosprawnością 

intelektualną. Poprzez reintegrację społeczną tych osób, przełamanie odosobnienia, niesie 

pomoc w usamodzielnianiu się i nabywaniu umiejętności samoopieki.  Zapewnia wsparcie 

życiowe i społeczne. Głównym celem działania Domu jest stała poprawa funkcjonowania 

osób, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku 

społecznym.  Realizacja przyjętych założeń programowych odbywa się poprzez 

prowadzenie różnorodnych form aktywizacji kondycji psychofizycznej uczestników. 

Do podstawowych zadań Domu należy:  

1) podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi niezbędnych 

umiejętności  do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,  

2) zapewnienie ochrony praw i interesów osób korzystających z usług Domu, 

3) poprawę funkcjonowania w codziennym życiu,  

4) podejmowanie działań w celu przygotowania takich osób do podjęcia zatrudnienia,   

5) działania wspierające, terapię zajęciową, 

6) poradnictwo psychologiczne, 
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7) konsultacje lekarskie według potrzeb, 

8) rozwijanie zainteresowań sportowych, muzycznych, plastycznych, przyrodniczych, 

9) prowadzenie działań kulturalno – rekreacyjno – rehabilitacyjnych. 
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6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku 
 

 

 

„Droga do domu przyjaciół  

nigdy nie jest długa...” 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku 

Jednostka samorządu terytorialnego, zlecająca prowadzenie placówki: Powiat 

Legionowski 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

w Warszawie 

Adres: ul Wyzwolenia 31, 05-140 Serock  

Telefon: (22) 782 68 43 

Adres e-mail: sekretariat@integracjaserock.pl  

Dyrektor: Marzena Litwinek 

Typ: B 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 7.00 – 17.00 

  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku utworzony został w 2010 roku, dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu legionowskiego. Jako placówka 

dziennego pobytu udziela oparcia osobom mającym trudności w kształtowaniu swoich 

stosunków z otoczeniem, pozwalając na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb 

życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Atutem naszego Domu jest 

usytuowanie go w Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania, Terapii. Daje to 

uczestnikom możliwość kreowania nowych umiejętności i doświadczeń poprzez 

uczestnictwo w różnorakich wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach organizowanych 

przez Integracyjne Centrum. Aspekt ten jest bardzo ważny w kształtowaniu pozytywnych 

relacji interpersonalnych, jak i wpływa na przełamywanie barier międzyludzkich oraz nie 

zamyka uczestników tylko na środowisko naszego Domu. Wokół budynku jest mnóstwo 

przestrzeni: zieleń, boisko do gry w piłkę, zielone boisko do gier i zabaw ruchowych oraz 

miejsce na ognisko i grill. Zajęcia prowadzone z uczestnikami odbywają się w 
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pracowniach: stolarskiej, informatyczno – multimedialnej, umiejętności społecznych, 

kulinarnej, plastycznej i ogrodniczej. Działalność domu ukierunkowana jest na pomoc w 

przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych, 

specyficznych problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez: 

 treningi  funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: 

-  trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 

-  trening nauki higieny, 

-  trening kulinarny, 

-  trening umiejętności praktycznych, 

-  trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

-  zajęcia warsztatowe oraz treningowe prowadzone przez psychologa, 

- doraźną, bieżącą pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, problemowych, 

- stwarzanie sytuacji terapeutycznych umożliwiających doskonalenie i rozwijanie 

umiejętności z tego zakresu, 

- kształtowanie pozytywnych relacji ze współuczestnikami, personelem, członkami 

rodziny, sąsiadami, jak również osobami spoza najbliższego otoczenia oraz naukę 

przestrzegania norm zachowań społecznych; 

 trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: 

- rozwijanie umiejętności i zainteresowań w tym zakresie, 

- zajęcia integracyjne, 

- biblioterapię, filmoterapię, arteterapię, ergoterapię, 

- organizację symbolicznych obchodów urodzin poszczególnych uczestników zajęć, 

 - spacery, wyjścia, wyjazdy na basen, udział w spotkaniach i imprezach organizowanych 

poza placówką z udziałem członków rodzin, władz samorządowych i zaprzyjaźnionych 

organizacji, angażowanie i włączanie w inicjatywy lokalne oraz udział w wycieczkach 

rekreacyjno – kulturalnych.  

W ramach zajęć z psychologiem, odbywają się treningi umiejętności społecznych. 

Zajęcia z psychologiem dają możliwość poznania wielorakich sposobów radzenia sobie 

ze stresem oraz negatywnymi emocjami. Uczestnicy otrzymują pomoc w dostępie 

do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, uzgadnianiu i pilnowaniu wizyt lekarskich, 

w wykupieniu leków, dotarciu do placówek służby zdrowia. W ramach współpracy rodziny 

otrzymują wsparcie w radzeniu sobie z problemami i trudnościami wynikającymi 
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z niepełnosprawności członków ich rodzin. Uczestnicy spożywają gorący posiłek. Dowóz 

uczestników prowadzony jest w ramach 

zadania własnego gminy.  

7. Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Lipsku 

  

 

 

„Dwa są szczęścia na świecie  

  Jedno małe - być szczęśliwym 

Drugie wielkie – uszczęśliwiać innych”  

 

Julian Tuwim 

 

 

Nazwa: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Lipski 

Adres: ul. Kilińskiego 13, 27-300 Lipsko  

Telefony/fax:  (48) 378 11 48,  693 449 266 

Adres email : psdssloneczkolipsko@wp.pl  

Dyrektor: Beata Laskowska 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku 

funkcjonuje od stycznia 2005 r. Dom jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu powiatowym, 

przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością 

intelektualną. Celem działalności Domu jest zapobieganie społecznej izolacji osób 

z zaburzeniami psychicznymi, podnoszenie umiejętności w zakresie samodzielnego 

funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym, aktywizacja do podejmowania ról i 

zadań umożliwiających funkcjonowanie w życiu, zapewnienie wsparcia w trudnych 

sytuacjach i decyzjach życiowych, edukacja rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, 

współpraca z nimi.   
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W Domu prowadzone jest postępowanie wspierająco – aktywizujące, które 

obejmuje: 

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, 

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,  

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 

- poradnictwo psychologiczne, 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

- terapię ruchową, 

- niezbędną opiekę. 

Ponadto uczestnicy „Słonecznego Domu” mają możliwość zdobywania i rozwijania 

nowych umiejętności i zainteresowań w sześciu pracowniach: 

- kulinarno-gospodarczej, 

- muzyczno-teatralnej, 

- hafciarsko-gobeliniarskiej, 

- informatyczno-filmowej, 

- plastyczno-bukieciarskiej, 

- przyrodniczo-ekologicznej.  

Uczestnicy „Słonecznego Domu” korzystają w świetlicy ze sprzętu radiowo-

telewizyjnego i małej biblioteczki. Staramy się rozwijać zainteresowania lekturą 

i czasopismami, a także  wybranymi audycjami radiowymi i telewizyjnymi. Organizujemy 

dla uczestników wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne, wyjścia na imprezy kulturalne, 

sportowe, spotkania integracyjne. Codziennie uczestnicy mają zapewniony jeden gorący 

posiłek, który pomagają przygotować w ramach zajęć w pracowni kulinarnej. Część 

podopiecznych dowożona jest bezpłatnie do PŚDS wynajętym busem. Podczas 

prowadzonych zajęć uczestnicy przebywając i ucząc się wspólnie, kształtują w sobie 

umiejętność współpracy i komunikowania się w grupie, uczą się nawiązywania i 

utrzymywania kontaktów społecznych. Poprzez prowadzone zajęcia terapeutyczne i 

świadczoną pomoc, dążymy do jak najpełniejszego usamodzielnienia naszych 

podopiecznych w życiu codziennym. 
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8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach 

 

 

 

 „To nie sztuka wybudować nowy dom 

Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę” 

 

 

 

Nazwa: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek Uroczysko” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Lipski 

Adres: Łaziska 101, 27-310 Ciepielów 

Telefon/telefony/fax: 609 804 748 

Adres email: dworekuroczysko@poczta.fm 

Kierownik: Paweł Kozak 

Typ: B 

Liczba miejsc: 27 

Godziny funkcjonowania: 7:30 – 15:30 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach swoją działalność 

rozpoczął 28 listopada 2007 roku. Siedzibą placówki jest dworek, położony w pięknym 

zabytkowym parku ze starym drzewostanem, zlokalizowanym w miejscowości Łaziska 

w gminie Ciepielów. Jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej pobytu dziennego, 

świadcząca usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

Przedmiotem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest w 

szczególności: 

1) udzielanie wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, 

2) zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników poprawy 

funkcjonowania oraz jakości życia przez realizację postępowania wspierająco – 

aktywizującego, 

3) motywowanie uczestników do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości poprzez 

terapię i aktywną współpracę w procesie leczenia, co zmniejsza ryzyko nawrotu 

lub pogorszenia choroby, 

4) utrzymanie uczestników w ich naturalnym środowisku, przeciwdziałanie 

instytucjonalizacji, czyli umieszczeniu osoby w placówce całodobowej. 



 

 

37 

 

W placówce działają pracownie, gdzie podopieczni mogą rozwijać swoje 

umiejętności i zainteresowania, są to: 

1) pracownia kulinarna, 

2) pracownia muzyczno – informatyczna, 

3) pracownia ogrodniczo – gospodarcza, 

4) pracownia stolarsko – plastyczna. 

Podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez 

prowadzone treningi umiejętności uczą się podstawowych czynności życiowych 

niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Oprócz tego mogą rozwijać tutaj swoje 

zdolności i zainteresowania. W pracowni kulinarnej uczą się samodzielnego 

przygotowania prostych posiłków oraz obsługi podstawowych sprzętów kuchennych. W 

pracowni muzyczno – informatycznej uczą się obsługi komputera i urządzeń typu ksero 

czy drukarka, prowadzone są zajęcia muzyczne, na których uczestnicy śpiewają oraz 

poznają podstawy gry na różnych instrumentach. W pracowni ogrodniczo – gospodarczej 

uczą się jak dbać o porządek wokół swojego obejścia oraz poznają podstawowe zasady 

jeśli chodzi o pielęgnację różnego rodzaju roślin ozdobnych jak również owoców i warzyw. 

Pracownia stolarsko – plastyczna poprzez naukę malowania, rysunku oraz drobnych 

robótek ręcznych, pozwala rozwijać zdolności manualne. Od 2012 roku w ośrodku działa 

sala sportowo rehabilitacyjna, gdzie podopieczni wykonują różne ćwiczenia sportowe 

pozwalające zadbać o sprawność fizyczną. Uczestnicy w pełni mogą korzystać ze sprzętu 

sportowego, AGD i RTV, komputerów, drukarek, ksero instrumentów muzycznych czy też 

urządzeń stolarskich. Oprócz wymienionych wyżej form pracy z uczestnikami, 

świadczymy również usługi takie jak: 

 poradnictwo psychologiczne, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (pilnowanie terminów 

wizyt, pomoc w zakupie leków), 

 usługi transportowe (dowóz oraz odwóz uczestników placówki). 

Oprócz zajęć terapeutycznych podopieczni uczestniczą w życiu kulturalnym 

i sportowym powiatu oraz województwa. Organizowane są różne imprezy, na których 

uczestnicy mogą zaprezentować swoje umiejętności. Największą imprezą, jest 

organizowany co roku w Sochaczewie przez tamtejszy ŚDS „Przegląd Twórczości 

Środowiskowych Domów Samopomocy”. W 2008 roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy 

w tym przeglądzie prezentując przedstawienie teatralne, które nagrodzone zostało dużym 
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aplauzem publiczności. Od tej pory co roku jesteśmy zapraszani na ten cykliczny przegląd 

gdzie prezentujemy swoje przedstawienia przed publicznością z terenu całego Mazowsza.  
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9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach 
 

 

 

„Człowiek jest tyle wart 

 ile może dać drugiemu człowiekowi” 

  

bł. Jan Paweł II 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Rzeczniów 

Adres: Podkońce 99, 27 – 353 Rzeczniów 

Telefon, fax: (48) 616 71 15 

Adres email: sdspodkonce@wp.pl  

Kierownik: Agnieszka Chamerska 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 40 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach jest samodzielną jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej Gminy Rzeczniów o zasięgu ponadgminnym. Świadczy 

usługi nie tylko dla mieszkańców Gminy Rzeczniów, ale również dla mieszkańców Miasta 

i Gminy Iłża. Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności ŚDS–u 

jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności 

w sferze zdrowia psychicznego jak również propagowanie modelu zdrowej rodziny 

poprzez stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych 

czynności życia codziennego i doskonalenie już nabytych, wsparcie psychologiczne i 

terapeutyczne, rehabilitację społeczną i zawodową, kształcenie właściwych postaw 

społecznych, dążenie do pełnej integracji społecznej poprzez uczestnictwo w życiu 

kulturalnym środowiska lokalnego. W ramach integracji i urozmaicenia czasu wolnego dla 

uczestników ŚDS organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kina 

oraz zabawy integracyjne z innymi zaprzyjaźnionymi ośrodkami. Uczestnicy ŚDS biorą 

również czynny udział w festiwalach i przeglądach twórczości artystycznej osób 



 

 

40 

 

niepełnosprawnych. Usługi świadczone przez Dom realizowane są w oparciu plan pracy z 

uczestnikiem. Uczestnicy ŚDS mają możliwość zdobywania i rozwijania umiejętności i 

zainteresowań w pięciu pracowniach; kulinarnej (w ramach której każdy uczestnik ŚDS ma 

zapewniony gorący posiłek) komputerowej, muzycznej, plastyczno-technicznej 

oraz rehabilitacyjno-relaksacyjnej. Od 2018 roku ŚDS posiada własny środek transportu. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach zlokalizowany jest w miejscu 

zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestników, pozbawiony jest barier 

architektonicznych. Pomieszczenia dostosowane są do prowadzonych zajęć oraz 

sprawności podopiecznych. 
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10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” w Nowych Litewnikach 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Sarnaki 

Adres: Nowe Litewniki 40, 08-221 Sarnaki 

Telefon/telefony/fax: 661 723 720 

Adres email: sds.nowelitewniki@wp.pl  

Kierownik: Sylwester Siennicki 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” w Nowych Litewnikach rozpoczął 

swoją działalność w grudniu 2016 roku. Nasz Dom na co dzień obejmuje wsparciem osoby 

niepełnosprawne z terenu powiatu łosickiego. Dzięki doskonałej współpracy pomiędzy 

samorządami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania, uczestnicy ŚDS mają 

codziennie zapewniony transport do ŚDS w Nowych Litewnikach oraz z powrotem. 

Uczestnictwo mieszkańców całego powiatu odbywa się na podstawie zawartych 

porozumień pomiędzy gminą Sarnaki, a gminami Łosice, Olszanka, Stara Kornica, 

Platerów oraz Huszlew. W ŚDS w Nowych Litewnikach funkcjonują następujące 

pracownie: pracownia gospodarstwa domowego, komputerowa, rehabilitacyjna oraz 

plastyczno – artystyczna. Każda z pracowni jest prowadzona przez wykwalifikowaną 

kadrę, która ma na celu w jak największym stopniu oraz wg indywidualnych możliwości 

przygotowanie podopiecznych ŚDS do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Oprócz wsparcia terapeutów uczestnicy ŚDS w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie 

psychologa, jak również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do 

niezbędnych świadczeń zdrowotnych przy asyście pracownika socjalnego. Dzięki 
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programowi kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” podopieczni ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami mają zapewnione zajęcia z fizjoterapeutą 

oraz logopedą, ponadto organizowane są cykliczne wyjazdy na basen, spotkania z 

dietetykiem oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczne, jak np. dogoterapia. Od momentu 

powstania ŚDS, czyli od 2016 roku, placówka ciągle się rozwija zarówno pod kątem 

merytorycznym (rozwój form terapeutycznych poprzez podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych personelu) jak również wizualnym (zagospodarowanie terenu wokół 

budynku). Świadczenie niezbędnej opieki i wsparcia naszym podopiecznym to niejedyny 

aspekt funkcjonowania naszego Domu. Staramy się w miarę możliwości zarówno 

finansowych jaki i logistycznych uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych 

często organizowanych przez nasz ŚDS, ale również jesteśmy zapraszani przez inne 

placówki. Kładziemy duży nacisk na integrację i podniesienie poczucia własnej wartości. 

W dużym stopniu pomagają nam w tym zajęcia sportowe m.in. takie jak boccia, badminton, 

piłka nożna czy tenis stołowy. W tym roku staniemy się również członkami Olimpiad 

Specjalnych skierowanych w głównej mierze do osób z niepełnosprawnością intelektualną 

z nastawieniem na oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie 

szeroko pojętego poszanowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich 

integracji ze społeczeństwem. Również bardzo istotną kwestią w terapii ruchowej 

oraz integracji są organizowane wyjazdy z nastawieniem na turystykę i rekreację. ŚDS 

w Nowych Litewnikach stara się stworzyć swoim podopiecznym miejsce, w którym każdy 

czuję się dobrze i jest szczęśliwy wiedząc o tym, że są tu ludzie, którzy wspierają się 

wzajemnie i pomagają w trudnych chwilach. W roku 2019 Gmina Sarnaki w ramach 

kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” po raz kolejny złożyła wniosek 

o dofinansowanie do adaptacji kolejnych pomieszczeń na potrzeby ŚDS. W planach jest 

powstanie nowych pracowni np. takich jak: pracownia muzyczna, przeniesienie z korytarza 

pracowni plastyczno – artystycznej, powstanie pracowni do terapii ruchowej oraz jadalni 

mogącej ponadto pełnić funkcje klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej, jak również 

powiększenie pracowni rehabilitacyjnej, dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Otrzymanie środków finansowych na ten cel pozwoli dostosować obiekt 

do standardu usług wynikających z rozporządzenia oraz podnieść jakość ich świadczenia, 

a przede wszystkim pozwoli na objęcie wsparciem wszystkich zainteresowanych z terenu 

powiatu łosickiego oraz ościennych gmin z województwa mazowieckiego.              
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11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim 
 

 

„Twój los zależy  od Ciebie, 

możesz osiągnąć wszystko, 

 jeżeli będziesz do tego dążyć, 

z przekonaniem, że Ci się uda”. 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę:  Powiat Makowski 

Adres: ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3A, 06-200 Maków Mazowiecki  

Telefony: (29) 717 32 89, 513 104 473 

Adres email: sds.makow.maz@wp.pl 

Dyrektor: Elżbieta Plewniak 

Typ Domu: A i B 

Liczba miejsc: 50 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku  8.00 – 16.00 

 

 Misją Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim jest 

zapewnienie osobom przewlekle psychicznie chorym oraz osobom niepełnosprawnym 

intelektualnie możliwości aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym 

i kulturalnym, dającego im zadowolenie z życia, z zachowaniem związków rodzinnych 

oraz poczucia bliskich więzi z ludźmi oraz środowiskiem lokalnym w warunkach 

bezpieczeństwa i akceptacji. Świadczenie usług w domu prowadzone jest poprzez naukę, 

rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie dnia codziennego i 

funkcjonowania w życiu społecznym uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Makowie Mazowieckim. Usługi te odbywają się w ramach indywidualnych i  grupowych  

zajęć. Terapia prowadzona jest w 8 pracowniach: pracowni edukacyjno- komputerowej, 

pracowni krawiecko- rękodzielniczej, pracowni plastyczno- artystycznej, pracowni 

aktywizacji ruchem i rekreacji, pracowni teatralno- muzycznej, pracowni umiejętności 

społecznych i życia codziennego, pracowni stolarsko- przyrodniczej, pracowni kulinarnej 

i gospodarstwa domowego.  Uczestnicy zajęć podzieleni są na 9 grup (2 grupy – uczestnicy 

typu A, 7 grup – uczestnicy typu B) i cyklicznie uczestniczą w zajęciach w wyżej 

wymienionych pracowniach. W ramach postępowania wspierająco-aktywizującego ŚDS 
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udziela wsparcia uczestnikom i ich rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 

życiowych poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb i poradnictwo a także 

podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników. Są to działania niezbędne do 

możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. W ŚDS prowadzone są treningi 

funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz poradnictwo psychologiczne. 

Uczestnicy domu objęci są opieką psychologa, prowadzona jest psychoterapia 

indywidualna i grupowa a także poradnictwo  dla rodziców i opiekunów. Uczestnicy 

otrzymują również wsparcie w zakresie załatwiania spraw urzędowych oraz pomoc w 

dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. W zakresie integracji 

ze społeczeństwem i środowiskiem lokalnym uczestnicy biorą udział w imprezach 

okolicznościowych, występach artystycznych i teatralnych, spotkaniach integracyjnych. 

Realizacja tych zadań  możliwa jest dzięki współpracy z wieloma osobami oraz 

podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach pracowni 

kulinarnej przygotowywany jest codziennie ciepły posiłek w formie obiadu, a osoby o 

niskich dochodach korzystają z posiłków zakupionych przez Ośrodki Pomocy Społecznej 

w ramach zadań własnych gminy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie 

Mazowieckim swoim wsparciem obejmuje osoby zamieszkujące teren powiatu 

makowskiego, w którego skład wchodzi miasto Maków Mazowiecki oraz następujące 

gminy: Karniewo, Płoniawy, Krasnosielc, Sypniewo, Czerwonka, Szelków, Rzewnie, 

Różan. Z uwagi na znaczny obszar działalności świadczone są usługi transportowe 

polegające na przywożeniu i odwożeniu uczestników. Podopieczni korzystają z transportu 

w postaci samochodów stanowiących własność Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Makowie Mazowieckim.  
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12. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A w Mińsku Mazowieckim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w 

Mińsku Mazowieckim   

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Miński 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  

Adres: ul. Kościelna 18, 05 300 Mińsk Mazowiecki. 

Telefon/telefony/fax: (25) 756 32 06 wew. 21 

Adres email: sds.minsk@caritas.pl;  ksobolewski@caritas.pl  

Kierownik: Karol Sobolewski 

Typ: A 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 9.00 – 17.00 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia 

prowadzonym przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej od lipca 2003 r. Jest to jedyna 

taka placówka przeznaczona dla osób dorosłych z doświadczeniem choroby psychicznej 

mieszkających na terenie powiatu mińskiego. Głównym celem ŚDS jest udzielanie 

wsparcia i szeroko rozumiana pomoc osobom cierpiącym na chorobę psychiczną w 

powrocie do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Realizacja przyjętych 

założeń programowych odbywa się poprzez prowadzone różnorodne formy zajęć, np.:   

1. treningi kulinarne i porządkowe, 

2. treningi grupowe, grupy terapeutyczne, psychodramę, zebrania społeczności, treningi 

metapoznawcze, 

3. imprezy kulturalne, prasówkę, rozmówki w języku angielskim, klub filmowy, zajęcia 

fotograficzne, zajęcia plastyczne, 
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4. tenis stołowy, ćwiczenia na siłowni, 

5. rozmowy indywidualne. 

Udział w zajęciach prowadzonych w domu jest dobrowolny i uzgadniany 

z uczestnikami. Uczestnicy mają możliwość zgłaszania pomysłów na prowadzenie w 

ośrodku dodatkowych zajęć. Ośrodek prowadzony jest z uwzględnieniem zasad 

społeczności terapeutycznej. W ośrodku znajduje się  księgozbiór ok 250 książek, z którego 

uczestnicy korzystają w formie prowadzonej przez siebie biblioteki. Wyżywienie 

realizowane jest w formie treningu kulinarnego. Co roku ośrodek organizuje integracyjny 

turniej szachowy, na który zaprasza uczestników z innych ŚDS-ów.  Przy jego organizacji 

współpracuje z Mińskim Towarzystwem Szachowym, domem kultury i biblioteką. Kadra 

placówki pracuje pod stałym nadzorem merytorycznym superwizora Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ośrodek 

dysponuje dziesięcioosobowym busem przeznaczonym do dowozu uczestników. 

Uczestnicy, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do naszej placówki są do niej dowożeni. 
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13. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Mińsku Mazowieckim 

 

 

 

„Osoby niepełnosprawne  

intelektualnie mogą żyć szczęśliwie.  

Możemy to uczynić razem.” 

 

 

 

 

Nazwa: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Miński 

Adres: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki 

Telefon/telefony/fax: (25) 759 32 98, tel. kom.: 506 742 031 

Adres email: sekretariat@psds-minskmaz.pl 

Dyrektor: Justyna Juszczak 

Typ: B 

Liczba miejsc: 42 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 42 dorosłych osób  

z niepełnosprawnością intelektualną mającym na celu podtrzymywanie i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. 

Główne cele realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku 

Mazowieckim to: podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia adekwatnie do możliwości psychofizycznych Uczestników Domu, 

przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną  poprzez realizacje projektów o charakterze edukacyjno 

– społecznym z zakresu problematyki dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

promowanie i rozwijanie twórczości artystycznej Uczestników Domu. Oferta 

terapeutyczna Domu realizowana jest w ramach postępowania wspierająco-

aktywizującego. Składa się z treningów zaradności życiowej oraz z zajęć artystycznych, 
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rozwijających zainteresowania i potencjał twórczy Uczestników. Treningi zaradności 

życiowej obejmują:  

 treningi umiejętności samoobsługowych w tym; trening kulinarny, trening 

poznawczy, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy, trening 

higieniczny, trening socjalny, 

 treningi umiejętności społecznych w tym; trening umiejętności interpersonalnych,, 

indywidualne wsparcie psychologiczne, trening relaksacyjny, 

 treningi umiejętności zawodowych w tym; treningi umiejętności zawodowych 

praktycznych ogrodniczy, trening aktywizacji zawodowej praktyczny,  

 trening komunikacji alternatywnej. 

Zajęcia artystyczne prowadzone są w następujących pracowniach: kulinarnej, 

krawieckiej, plastycznej, ceramicznej, komputerowej, teatralnej, ogrodniczej, muzycznej, 

rękodzielniczej, Art.-kawiarni oraz technicznej. 

Ponadto PŚDS prowadzi wsparcie psychologiczne i warsztaty edukacyjne dla uczestników 

oraz ich rodzin. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje również projekty 

edukacyjno-społeczne: w tym projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projekty dofinansowane ze środków 

PFRON. 
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14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 

w Mrozach 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Miński 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  

Adres: ul. Licealna 3, 05-320 Mrozy 

Telefon: 506 804 563 

Adres email: sds.mrozy@caritas.pl  

Dyrektor: Justyna Adamiec 

Typ: B 

Liczba miejsc: 15 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w 

Mrozach, jest placówką pobytu dziennego przewidzianą dla osób ze spektrum autyzmu 

lub niepełnosprawnością sprzężoną. Realizujemy zadania w oparciu o ustawę „Za życiem”. 

Głównym celem działania Domu jest stała poprawa w funkcjonowaniu osób, 

przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku społecznym. 

Realizacja przyjętych założeń programowych odbywa się poprzez kształtowanie, 

rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym (samoobsługa), 

treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych, kształtowanie umiejętności 

spędzania czasu wolnego.  

Uczestnicy mają do dyspozycji sześć pracowni tj.: 

 pracownię psychologiczną,  

 pracownię fizjoterapii, 
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 pracownię porządkowo-techniczną,  

 pracownię multimedialną,  

 pracownię arteterapii, w której odbywają się warsztaty muzyczno-teatralne, warsztaty 

plastyczne i rękodzieła, warsztaty ceramiczne, 

 pracownię gospodarstwa domowego, w niej realizowane są treningi kulinarne, dzięki 

którym uczestnicy codziennie spożywają ciepłe posiłki; w tej pracowni realizowany jest 

również trening higieny. 

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość brania udziału w różnych formach terapii 

takich jak: muzykoterapia, ludoterapia, psychodrama i biblioterapia. Zajęcia odbywają się 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 pod okiem wykwalifikowanej kadry. 

Uczestnicy placówki do swej dyspozycji mają również świetlicę, w której znajduje się 

kącik kawowy, w którym spędzają przerwy pomiędzy zajęciami. Placówka dysponuje 

busem dziewięcioosobowym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym posiadającym 

dwa miejsca do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy, którzy mają problem 

z dotarciem do naszej placówki są codziennie do niej dowożeni.  
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15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 

 

  

 

Dom to nie miejsce w którym mieszkasz,  

ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją   

 

 

  

 

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Mławski, 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze PCPR w Mławie 

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 16, 06-500 Mława   

Telefon/telefony/fax: tel. (23) 654-41-33; fax: (23) 654-41-33  

Adres email: pcprmlawa@poczta.onet.pl  

Kierownictwo: Dyrektor PCPR Mława Urszula Krajewska;  

Kierownik ŚDS Joanna Kłobuszewska  

Typ: B 

Liczba miejsc: 41  

Godziny funkcjonowania: 6.45 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, jest koedukacyjną jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego działającą w strukturach Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie od 2002 roku. Placówka usytuowana jest w budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie. Dom przystosowany jest 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak w nim barier architektonicznych. Przeznaczony 

jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym, 

umiarkowanym i lekkim oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówka 

działa 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w tym przez 6 godzin dziennie są 

prowadzone zajęcia z uczestnikami, zaś pozostały czas przeznaczony jest na zajęcia 

porządkowe i uzupełnianie prowadzonej dokumentacji. Placówka ma zasięg ponadlokalny, 

swoją ofertę kieruje do mieszkańców powiatu mławskiego. Osoby mające trudności z 

poruszaniem się lub osoby z gmin powiatu mławskiego są dowożone do placówki 9 

mailto:pcprmlawa@poczta.onet.pl
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osobowym samochodem służbowym Volkswagen Transporter przystosowanym do 

przewodu osób niepełnosprawnych, z jednym miejscem dla osoby na wózku inwalidzkim.  

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie jest: 

zapewnienie wsparcia osobom, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej mają 

poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z 

otoczeniem w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz zaspokajania potrzeb bytowych, których 

samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując swoje uprawnienia, środki i 

możliwości. Placówka pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia 

indywidualne i zespołowe tj.: trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening 

dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening 

umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: psychoterapia 

indywidualna i grupowa, socjoterapia; trening umiejętności komunikacyjnych, trening 

umiejętności spędzania czasu wolnego. Terapia zajęciowa, w tym: zajęcia plastyczne, 

zajęcia rękodzielnicze, zajęcia krawieckie, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, 

zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia przyrodniczo-poznawcze, kinezyterapia. 

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności: psychologiczne, socjalne i prawne. Pomoc 

uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych i dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych. Zapewnienie niezbędnej opieki uczestnikom na terenie Domu oraz poza 

placówką w czasie zorganizowanym przez Dom. Organizacja spotkań okolicznościowych 

i integracyjnych. Współpraca z rodziną oraz z innymi osobami lub podmiotami 

działającymi w obszarze udzielania pomocy. W trakcie zajęć zespół wspierająco – 

aktywizujący realizuje indywidualny plan postępowania  wspierająco -

aktywizującego  dostosowany do potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej.  
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16. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Strzegowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Strzegowo 

Adres: ul. Słowackiego 33, 06-445 Strzegowo 

Telefon/fax: (23) 679 42 84 

Adres email: sdsstrzegowo@xl.wp.pl 

Kierownik: Iwona Szóstek 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Strzegowie działa od 1996 roku na mocy Uchwały Nr XXIII/104/96 Rady Gminy 

Strzegowo. Jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu, 

skierowanym do dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie. Uczestnikami Środowiskowego Dom Samopomocy w Strzegowie są osoby 

z terenu gminy Strzegowo oraz na mocy porozumienia międzygminnego z dnia 27 czerwca 

2017 roku osoby z gminy Radzanów. Środowiskowy Dom świadczy usługi transportowe, 

dowozi uczestników z obu gmin busem dziewięcioosobowym zakupionym w 2014 roku 

Jeżeli podarujesz mi rybę,  

nasycę się nią na cały dzień. 

Jeżeli  nauczysz mnie łowić,  

nigdy więcej nie będę głodny. 
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ze środków PFRON oraz Urzędu Gminy Strzegowo. Nadrzędnym celem działania 

placówki jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz 

zapewnienie im aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym i 

kulturalnym w społeczności lokalnej.  Cel ten realizujemy poprzez świadczenie usług w 

ramach treningów, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności 

w zakresie czynności  dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Są to: 

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening kulinarny, trening nauki 

higieny osobistej, trening budżetowy, trening umiejętności praktycznych; 

2. Trening umiejętności społecznych, w tym: trening umiejętności rozwiązywania 

problemów w sytuacjach trudnych, trening zachowań społecznych, trening radzenia sobie 

z objawami choroby, socjoterapia, trening asertywności;  

3. Trening umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego, w tym: medialne zajęcia 

edukacyjne, zajęcia świetlicowe, wdrażanie procesu integracji społecznej, biblioterapia, 

trening relaksacyjny, zajęcia kreatywności, kółko informatyczne, edukacja zdrowotna, 

muzykoterapia; 4. Poradnictwo psychologiczne w formie grupowych zajęć i spotkań 

indywidualnych  z psychologiem;  

5. Terapia przez sztukę, w tym: plastyka, rękodzieło, teatroterapia, trening umiejętności 

technicznych; 

6. Terapia ruchowa, w tym:  zajęcia ruchowe, silwoterapia, choreoterapia; 

7. Praca socjalna. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

8. Działalność Samorządu uczestników;  

9. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;  

10. Umożliwienie spożycia gorącego posiłku w trakcie pobytu w Domu w ramach treningu 

kulinarnego; 

11. Usługi transportowe. 

Wszelkie działania terapeutyczne podejmowane przez placówkę w rezultacie 

umożliwiają podopiecznym otrzymanie  wsparcia w wykonywaniu podstawowych funkcji 

wynikających między innymi z potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych, 

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Pozwalają na integrację społeczną, pełnienie ról 

społecznych oraz w miarę możliwości samodzielną egzystencję. Nasze cele i zadania 

realizujemy we współpracy z rodzinami i opiekunami uczestników oraz innymi 

jednostkami i środowiskowymi domami samopomocy z terenu województwa 

mazowieckiego. Praca terapeutyczna z uczestnikami zajęć opiera się na postawie szacunku, 

partnerstwie, akceptacji oraz indywidualnym podejściu uwzględniającym mocne i słabe 
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strony uczestnika. Oferta Domu opiera się na działaniach długoterminowych 

skoncentrowanych na wielokrotności oddziaływań, powtarzania zadań i czynności. 

Wszystkie działania terapeutyczne zmierzają do zwiększenia zaradności i samodzielności 

życiowej uczestników. 
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17. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Ostrołęce 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba – ul. Farna 21                            Filia – ul. Starosty Kosa 12a 

(dla osób chorych psychicznie)          (dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) 

 

” Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,  

lecz przez to kim jest, nie przez to co ma,  

lecz przez to czym dzieli się z innymi”. 

/Jan Paweł II/ 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Ostrołęka 

Adresy: siedziba: ul. Farna 21, 07-410 Ostrołęka  

filia: ul. Starosty Kosa 12a, 07-410 Ostrołęka  

Telefony: siedziba: (29) 764 66 39, fax: (29) 764 66 39, filia: tel. (29) 764 61 04,  

Adres email: siedziba: sds.farna@wp.pl, filia: sds_oka@o2.pl  

Kierownik: Halina Zaręba, Zastępca kierownika Małgorzata Szurnicka 

Typ: A i B  

Liczba miejsc: 60 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku, 8.00 – 16.00 

 

Placówka w obecnej strukturze funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku. W skład placówki 

wchodzą:  

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce przy ulicy Farnej 21 dla osób  

przewlekle psychicznie chorych (typ A) – siedziba, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce przy ulicy Starosty Kosa 12A dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) – filia.  

Nadrzędnym celem Domu jest zapewnienie jak najlepszych możliwości rozwoju 

podopiecznym. W placówce prowadzone są następujące zajęcia: 

mailto:sds_oka@o2.pl
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-  treningi funkcjonowania w codziennym życiu (kulinarny, umiejętności praktycznych,  

    budżetowy, nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny), 

-  trening umiejętności interpersonalnych,  

-  trening spędzania wolnego czasu, 

-  trening komunikacji a w filii domu trening komunikacji alternatywnej i wspomagającej 

dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 

-  relaksacja w sali doświadczania świata, 

-  poradnictwo psychologiczne, 

-  terapia ruchowa, 

-  edukacja zdrowotna,  

-  terapia zajęciowa (arteterapia, plastyczno-techniczna, rękodzielnicza, ceramiczna, 

teatralna, 

    komputerowa, muzyczna),   

Dodatkowo uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce biorą 

udział  

w szeregu imprez integracyjnych, takich jak: zawody sportowe np. w tenisa stołowego, 

bocce, pikniki rodzinne, wycieczki rowerowe, spotkania teatralne, przeglądy twórczości 

osób niepełnosprawnych, konkursy, wycieczki krajoznawczo-edukacyjne, wyjścia do 

miejsc publicznych np. kino, kawiarnia, biblioteka, muzeum, galeria. Prezentujemy swoje 

prace  

na różnych lokalnych wystawach. Współpracujemy z różnymi podmiotami działającymi  

na rzecz osób niepełnosprawnych tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, OPS-ami 

w terenie, Poradnią Zdrowia Psychicznego, szpitalem, ZUS-em, sądami, placówkami 

kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi. Bierzemy udział w imprezach integracyjnych 

organizowanych przez zaprzyjaźnione ŚDS-y. Organizujemy Zawody w Bocce 

dla najbliższych placówek. Uczestnicy ŚDS i filii mają możliwość spożywania obiadów 

finansowanych w ramach zadania własnego gminy oraz posiłków przygotowywanych 

w ramach treningów kulinarnych. Część uczestników dociera samodzielnie na zajęcia 

do siedziby placówki, część uczestników jest dowożona przez rodziców. Placówka nie 

posiada barier architektonicznych. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych domowników 

wprowadzając nowe formy terapii. 
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18. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Ostrołęce 

  

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Ostrołęcki 

Adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka  

Telefon/telefony/fax: (29) 766 41 36 

Adres email: sds45@poczta.onet.pl 

Kierownik: Małgorzata Domurad 

Typ:  B 

Liczba miejsc: 24 

Godziny funkcjonowania: 7:00 – 16:00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce został powołany uchwałą 

Nr VIII/48/99 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 października 1999 roku, jako 

wyodrębniona jednostka organizacyjna Powiatu Ostrołęckiego. Nadrzędnym celem 

Środowiskowego Domu Samopomocy jest zwiększanie zaradności i samodzielności 

życiowej, a także integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek 

mieści się na parterze bloku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w 

Ostrołęce, od której Powiat Ostrołęcki wynajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 

214,17 m2. ŚDS pozbawiony jest barier architektonicznych. Do jego pomieszczeń 

prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toalety i inne pomieszczenia również 

przystosowane są do potrzeb tej grupy osób. Ośrodek dysponuje salami do prowadzenia 

różnego rodzaju treningów i zajęć oraz wyposażony jest w niezbędny do tego celu sprzęt. 

Pierwsi uczestnicy pojawili się w ŚDS w styczniu 2000 r. Z uwagi na fakt, że początkowo 

Dom nie posiadał samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, były to głównie 

osoby z terenu miasta Ostrołęki. W 2001 r. Powiat Ostrołęcki z udziałem środków PFRON 

zakupił samochód marki Volkswagen Transporter, który został przekazany Domowi 29 

października. Od tego momentu sukcesywnie wzrastała liczba uczestników dowożonych z 

gmin ościennych. W 2018 r. z usługi dowozu skorzystało 15 uczestników, a  samochód 
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pokonywał dziennie średnio 164 km. Naszą placówkę wyróżnia fakt, że na 27 osób 

korzystających w roku 2018, dwadzieścia sześć miało orzeczony znaczny stopień 

niepełnosprawności, w tym u siedemnastu stwierdzono niepełnosprawności sprzężone, 

a u pięciu autyzm. Nasi uczestnicy wymagają dużego wsparcia w wielu czynnościach, a 

także działań o charakterze opiekuńczym. Prowadzone treningi i zajęcia uwzględniają 

indywidualne preferencje i możliwości uczestników. Podopieczni podczas pobytu w 

ośrodku spożywają obiady dwudaniowe, przyznawane w drodze decyzji administracyjnych 

przez ośrodki pomocy społecznej w ramach rządowego programu pomocowego. ŚDS 

dowozi codziennie posiłki z „Taniego Baru” – działu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Ostrołęce. Rodzice i opiekunowie uczestników zawiązali tzw. Komitet 

rodzicielski, w ramach którego zbierają dobrowolne składki. Środki Komitetu 

wydatkowane są na upominki dla wszystkich uczestników, np. z okazji Dnia Dziecka, 

Mikołajek, poczęstunków podczas imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych. 

Ponadto rodziny uczestników spotykają się                 w każdą drugą niedzielę miesiąca w 

kościele św. Franciszka z Asyżu na mszy dla osób niepełnosprawnych. Wieloletnie 

znajomości sprawiają, że w ośrodku panuje rodzinna atmosfera. Rodziny uczestników 

utrzymują kontakty towarzyskie, wymieniają się informacjami, wspierają się w różnych 

sytuacjach.   
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19. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku 

  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiad 

lecz przez to, kim jest; 

nie przez to co ma, lecz przez to,  

czym dzieli się z innymi” 

 

Jan Paweł II 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Myszyniec 

Adres: Białusny Lasek 19, 07- 430 Myszyniec 

Telefon/telefony/fax: (29) 77 21 080 

Adres email: sds.myszyniec@op.pl 

Kierownik: Elżbieta Józefowicz 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 25  

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku został powołany Uchwałą 

Nr XX/140/97 Rady Gminy w Myszyńcu z dnia 27 marca 1997 roku. Jest placówką 

dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza placówka, która jest na terenie wiejskim, 

odgrywa istotną rolę w życiu rodzin naszych podopiecznych. Zapewnienie im opieki, 

pozwala ich bliskim na kontynuowanie aktywności zawodowej, jak również na 

wygospodarowanie czasu wolnego i czasu na załatwienie swoich różnych spraw. Celem 

Domu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dziennego pobytu 

w ośrodku wsparcia, polegającego głównie na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i zaspakajania podstawowych potrzeb 

życiowych. Ważnym elementem pracy Domu jest integracja w/w osób ze społecznością 

lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. Jako placówka włączamy się do współudziału 

i współorganizacji imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie naszej gminy m.in. 

Miodobranie Kurpiowskie, festyny. Organizujemy wycieczki, wyjazdy do kina, spotkania 

z rodzicami, opiekunami i władzami gminy. Pomagamy uczestnikom w dotarciu do 
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lekarzy, poradni specjalistycznych. Wyjazdy te niejednokrotnie łączymy ze zwiedzaniem 

lub korzystaniem z atrakcji danego miasta. 

Jedną z atrakcji dla naszych uczestników są rowery, które wykorzystujemy w 

okresie wiosenno-letnio-jesiennym. Korzystamy również z bogactwa otaczających nas 

lasów. I tak wyjeżdżamy na zbiory jagód, grzybów czy innych darów lasu np. zbieramy 

szyszki czy mech do terapii zajęciowej. Oprócz tego posiadamy działkę wokół budynku, 

która jest dla nas podłożem do prowadzenia zajęć, jak też spędzania czasu wolnego. Mamy 

miejsce do wspólnego grillowania czy pieczenia kiełbasek na ognisku i mały warzywnik. 

W ciągu roku wielokrotnie wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionych środowiskowych domów 

samopomocy na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego 

na różnego rodzaju zawody, spartakiady, turnieje i imprezy integracyjne. Środowiskowy 

Dom Samopomocy zaadaptowany jest z części budynku szkoły podstawowej w Białusnym 

Lasku. Teren od strony frontowej budynku zagospodarowany jest zielenią niską i wysoką, 

komunikacja wewnętrzna jest utwardzona kostką betonową. Usytuowanie ŚDS zapewnia 

spokój i bezpieczeństwo jego uczestnikom. Dom pozbawiony jest barier 

architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia Domu są funkcjonalne i pozwalają 

na swobodne poruszanie się w nich osobom niepełnosprawnym. W Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Białusnym Lasku dla uczestników typu A i B świadczone są usługi, o 

których mowa w art. 51a ust.2 ustawy o pomocy społecznej oraz w § 14 rozporządzenia w 

sprawie środowiskowych domów samopomocy. Placówka dysponuje samochodem 9-

osobowym marki Renault Trafic dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w 

tym na wózkach inwalidzkich.  
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20. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie 

 

 

  

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz 

 innym i jak się z nimi dzielisz” 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Goworowo 

Adres: Czarnowo 63, 07-440 Goworowo 

Telefon/telefony/fax: 505 118 174 

Adres email: sds.czarnowo@op.pl  

Kierownik: Marta Zduniak 

Typ: B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 9.00 – 17.00 

 

Jednostka organizacyjna pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Czarnowie zwany dalej ŚDS działa od 1 lutego 2010 roku. W Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Czarnowie prowadzone są usługi w formie treningów: 

A. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening kulinarny, trening nauki 

umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, 

trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny; 

B. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami 

w czasie zakupów, w urzędach, w instytucjach kulturowych, w miejscach publicznych; 

C. Trening umiejętności spędzania czas wolnego, w tym: rozwijania swoich zainteresowań 

(telewizją, literaturą, audycjami radiowymi, tańcem, muzyką, sztuką, majsterkowaniem), 

udział w spotkaniach towarzyskich i kulturowych, organizowanie imprez i uroczystości 

okolicznościowych; 

D. Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja; 

E. Trening umiejętności praktycznych; 

F. Trening manualny; 
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G. Trening umiejętności prowadzenia rozmowy. 

Dom świadczy również specjalistyczne usługi dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, a w szczególności:  

 zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, 

 zajęcia socjoterapeutyczne, poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin/ 

opiekunów (psychoedukacja), 

 poradnictwo socjalne dla uczestników i ich rodzin/ opiekunów. 

Działalność Domu prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do 

piątku), w godzinach zgodnych z zapotrzebowaniem środowiska na usługi świadczone 

przez ŚDS w Czarnowie. 
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21. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

 

„Gdy doszedłeś do Domu Środowiskowego 

bram pamiętaj, że nie jesteś sam” 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Ostrów 

Mazowiecka 

Adres: ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka  

Telefon/telefony/fax: (29) 644 14 12 

Adres email: sds_ostrowmaz@o2.pl  

Dyrektor: Anna Katarzyna Kolasińska 

Typ:  A i B 

Liczba miejsc: 40 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku, 8.00 – 16.00  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej powstał w styczniu 

2000 roku. ŚDS Jest jednostką dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych, które wymagają wsparcia i postępowania 

rehabilitacyjnego. Dom ma zasięg lokalny i obejmuje swoim terytorium Miasto Ostrów 

Mazowiecka. Celem Domu jest osiągnięcie przez uczestników poprawy jakości życia, 

prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, powstrzymywanie wykluczenia 

społecznego oraz marginalizacji. Uczestnikami Domu mogą być również mieszkańcy 

sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte 

porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek 

samorządu terytorialnego, w tym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej 

się o przyjęcie do ŚDS. Dom jest elementem realizowanej w mieście strategii zapewnienia 

osobom niepełnosprawnym wsparcia pozwalającego im na zaspokojenie potrzeb 

życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie 

możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych. Dom 
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zapewnia oparcie społeczne dla uczestników poprzez świadczenie usług dostosowanych 

dla poszczególnych potrzeb osób korzystających z usług. Zajęcia w ŚDS pozwalają 

rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia poprzez różnego rodzaju 

treningi, zajęcia, warsztaty i terapię m.in. treningi w pracowni: kulinarnej, plastycznej, 

ceramiki kreatywnej, muzykoterapii, multimedialnej, Sali Doświadczania Świata, 

rehabilitacji ruchowej. W pracowni „Zatrzymać Czas” uczestnicy rozwijają umiejętności 

programu komputerowego Adobe Photoshop, obrabiają zdjęcia, drukują, wykonują 

wizytówki, gazetkę Środowiskowego Domu Samopomocy. Ponadto w Domu uczestnikom 

jak i ich rodzinom/opiekunom zapewniane jest wsparcie psychologiczne jak i pomoc 

pracownika socjalnego w dostępie do świadczeń służby zdrowia oraz pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych. W naszym Domu prowadzone są również dodatkowe zajęcia dla 

uczestników z zakresu: alpakoterapii, hipoterapii, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z zakresu 

tańca, basen, kręgle. Jesteśmy organizatorami Turnieju Tenisa Stołowego dla 

Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa mazowieckiego - w maju, 

Festiwalu Piosenki Odczarowanej dla osób niepełnosprawnych - w sierpniu. Ponadto 

dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Przystań” uczestniczymy m.in.  warsztatach 

teatralnych, fotograficznych, dzięki którym wystawiamy sztuki na scenach ostrowskich, 

organizujemy wystawy fotograficzne oraz bierzemy udział w innych projektach na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Współpracujemy także z różnymi podmiotami z terenu miasta i 

powiatu, dzięki czemu rozwijamy się, nawiązujemy znajomości, uczestniczymy w życiu 

społecznym, wyjeżdżamy na wycieczki, turnusy zdrowotne, pielgrzymki. Odwiedzają nas 

wolontariusze Miejskiego Domu Kultury, wspólnie spędzamy czas realizując pasje 

uczestników i zadania Domu. 

  



 

 

67 

 

22. Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku 

 

 

 

„Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, 

ale miejsce gdzie Ciebie rozumieją” 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Otwocki 

Adres: ul. Pułaskiego 5a, 05-400 Otwock 

Telefon/telefony/fax: (22) 779-34-12 

Adres email: sds.otwock@gmail.com  

Dyrektor : Agnieszka Wieczorek 

Typ: A 

Liczba miejsc: 40 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku, 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku jest ośrodkiem wsparcia dziennego 

działającym na rzecz osób chorych psychicznie. Placówka świadczy różnorodne usługi, 

poczynając od terapii indywidualnej i grupowej, treningi umiejętności społecznych  

i praktycznych, poprzez zajęcia edukacyjne, rekreacyjno-kulturalne, działania 

integracyjne, kończąc na usługach wspierających. Rehabilitacja społeczna, wsparcie, 

integracja  

i zrozumienie są ważnymi elementami naszej pracy. Placówka daje swoim uczestnikom 

oparcie społeczne polegające na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego życia. Jest to miejsce do tworzenia, rozwijania i podtrzymywania 

działań samopomocowych. To co nas wyróżnia to duża elastyczność i różnorodność zajęć 

terapeutycznych. Pracujemy społecznością terapeutyczną. Wsłuchując się w 

zapotrzebowanie  

i oczekiwania uczestników, modyfikujemy plan rocznej pracy, wprowadzamy zmiany  

w tygodniowym harmonogramie zajęć terapeutycznych. Jako zespół wspierająco – 

aktywizujący nieustannie szkolimy się, szukamy różnych form aktywizacji uczestników 

poprzez inicjowanie nowych pomysłów. Nasza praca jest pod stałą, systematyczną analizą 
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superwizora certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Staramy się 

unikać schematów i szablonów w działaniach. Cechuje nas indywidualne podejście do 

każdego uczestnika, skutkujące poczuciem zrozumienia i bycia ważnym w danej relacji. 

Relacje  

z uczestnikami budujemy nie tylko poprzez codzienną pracę na terenie placówki, ale 

również poprzez bycie ze sobą w innych okolicznościach. Służą temu kilkudniowe 

wycieczki turystyczne na terenie Polski, jednodniowe wypady rekreacyjne np. spływ 

kajakowy, wycieczki rowerowe, plażowanie, spacery, wyjścia do kina, teatru, spotkania 

integracyjne w innych placówkach, zabawy taneczne. Nasi uczestnicy, poprzez poczucie 

bycia we wspólnocie, poza placówką sami inicjują własne działania samopomocowe. 

Uczestnicy, którzy nie są w stanie sami dojechać do placówki, mają zapewniony transport 

8 – osobowym busem. Z dojazdu korzysta średnio 8-10 osób dziennie. Każdy z 

uczestników ma możliwość skorzystania w ośrodku ze śniadania przygotowywanego w 

ramach treningu kulinarnego. Są to różnorodne, pełnowartościowe potrawy, 

przygotowywane na ciepło i zimno, dostosowane do pory roku, wykorzystujące produkty 

sezonowe. Uczestnicy, którzy mają przyznane  obiady przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Otwocku jedzą je w ośrodku. Aktywnie włączamy się w przekazywanie do przestrzeni 

publicznej informacji o zdrowiu psychicznym. Uczestniczymy w poświęconych tym 

tematom seminariach naukowych, konferencjach. Dbamy, aby strona internetowa ośrodka 

oraz profil na Facebooku pełnił nie tylko rolę informującą o naszym ośrodku, ale również 

edukacyjną. 
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23. Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie 

 

 

 

Przestań bać się tego co może pójść źle  

Skup się na tym co może pójść dobrze 

 

 

Nazwa: Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Karczew 

Adres: ul. Stanisława Maczka 2, 05-480 Karczew 

Telefon, fax: (22) 780 90 58 

Adres email: mgoss10@wp.pl  

Kierownik: Dorota Mędrzycka 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Ośrodek oferuje wparcie dla dorosłych osób chorujących psychicznie oraz osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka przeznaczona jest dla osób powyżej 

18 roku życia. Jest ośrodkiem dziennego pobytu, w którym uczestnicy mogą przebywać 

od poniedziałku do piątku. ŚDS jest przyjaznym i bezpiecznym domem, w którym osoby 

niepełnosprawne, dotknięte chorobą psychiczną mogą odzyskiwać zdolność do bardziej 

samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Oferta usług Miejsko-Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje: 

1. Poradnictwo pedagogiczne,  

2. Poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne, 

3. Poradnictwo socjalne, 

4. Trening zachowań prozdrowotnych, 

5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

6. Terapię zajęciową, 

7. Zajęcia rękodzielnicze, 

8. Zajęcia cukiernicze, 

9. Trening technologii informacyjnych i trening aktywizacji zawodowej. 
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W ramach codziennego treningu kulinarnego przygotowywany jest gorący posiłek. 

Ośrodek nie świadczy usługi dowozu. 
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24. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku  

 

 

 

„Podobni mimo różnic” 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Gmina 

Wiązowna 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Stowarzyszenie „Krokus- Wiązowna” 

Adres: Radiówek 25, 1 piętro, 05-462 Wiązowna 

Telefon/telefony/fax: (22) 610 45 81, 607 705 805 

Adres email: sdswiazowna@gmail.com  

Dyrektor: Anna Świderska 

Typ: A 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku jest dziennym ośrodkiem wsparcia 

dla osób, które doświadczyły choroby psychicznej. Działania ośrodka ukierunkowane są 

na rozwój umiejętności społecznych, wzrost kompetencji zadaniowych umożliwiających 

powrót do pełnionych ról społecznych w życiu rodzinnym i w pracy jak również rozwijanie 

zainteresowań i pasji. Zespół pracowników ŚDS składa się z osób doświadczonych w pracy 

z osobami chorymi psychicznie oraz ich rodzinami. Oferowane w naszym Domu zajęcia są 

dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. W ramach zajęć 

oferujemy: 

 Zajęcia terapeutyczne, w tym; 

 Trening umiejętności społecznych, 

 Muzykoterapię, 

 Dramatoterapię, 

 Socjoterapię, 

 Psychoedukację, 

 Poradnictwo psychologiczne, 
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 Treningi umiejętności praktycznych, w tym; 

 Trening funkcjonowania w życiu codziennym (przygotowanie posiłków 

w ramach treningu kulinarnego, pranie, dbanie o czystość i porządek, zasady 

komunikacji miejskiej), 

 Zarządzanie budżetem domowym, 

 Trening porządkowy,  

 Trening interpersonalny, 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania; 

 Zajęcia literackie, 

 Zajęcia taneczne, 

 Terapię Zajęciową ( różnorodne zajęcia rękodzielnicze w tym ceramikę, 

biżuterię i inne), 

 Zajęcia sportowe, 

 Zajęcia popularno- naukowe (prasówkę), 

 Zajęcia filmowe, 

 Zajęcia fotograficzne, 

 Zajęcia z obróbki zdjęć, 

 Wspólne wyjścia i wyjazdy, 

 

Uczestnicy z terenu gminy Wiązowna i miasta Sulejówek maja zapewniony dowóz na 

zajęcia. 
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25. Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku 

 

 

W życiu każdego człowieka 

 musi spaść trochę deszczu. 

Przyjdź do nas,  

jeśli będziesz potrzebował parasola 

 
. 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy typ A, typ B w Płocku 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Płock   

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Płocku 

Adresy: ul. Mickiewicza 3,  ul. Mickiewicza 5, ul. Mickiewicza 7a, 09-402 Płock  

Telefony: (24) 262 31 74, (24) 268 65 47, (24) 262 31 52 

Adres e-mail: sds@mopsplock.eu  

Kierownictwo: Dyrektor MOPS w Płocku Mirosław Chyba,  

Kierownik ŚDS Małgorzata Boguszewska 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 55 

Godziny funkcjonowania: program typu A 7.30 – 15.30, program  typu B 7.00 – 17.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku typu A jest ośrodkiem wsparcia 

dziennego dla 30 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych. Celem działalności 

Ośrodka jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków 

niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Dom zapewnia właściwą i fachową 

opiekę osobom przewlekle psychicznie chorym w ramach prowadzonych zajęć 

wspierająco-aktywizujących, świadcząc usługi: 

• trening funkcjonowania w codziennym życiu, 

• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

trening umiejętności komunikacyjnych, 

• trening spędzania wolnego czasu. 

Działania prowadzone są w następujących pracowniach: 

• kulinarnej, gdzie prowadzona jest nauka podstawowych umiejętności 
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przygotowywania potraw, poznawania przepisów kulinarnych, układania 

jadłospisu, nauka umiejętności praktycznych w zakresie obróbki i 

przygotowywania artykułów spożywczych, ABC dobrego zachowania się przy 

stole, nauka obsługi sprzętu AGD, doskonalenie umiejętności dokonywania 

zakupów oraz organizowania uroczystości okolicznościowych. W ramach zajęć 

przygotowywany jest  ciepły posiłek dla wszystkich uczestników, 

• plastyczno-krawieckiej, tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. Poszukujemy i 

rozwijamy zainteresowania w kierunku malarstwa, papieroplastyki, wypalania w 

drewnie. Uczymy się technik plastycznych typu kolaż, powertex, malowania 

akwarelą, doskonalimy decoupage klasyczny i autorski, łączymy rzemiosło ze 

sztuką, umożliwiamy swobodną ekspresję w kierunku sztuki naiwnej. Tu powstają 

obrazy malowane na płótnie, akwarele, witraże. Uczymy się obsługi maszyny do 

szycia, kroju oraz czytania form i oznakowania w krawiectwie, 

• tkacko-koronczarskiej, gdzie rozwijana jest wrażliwość estetyczną poprzez 

usprawnianie umiejętności manualnych, doskonalenie kojarzenia, spostrzegania, 

percepcji wzrokowo-ruchowej, wspomagamy wyobraźnię. Uczestnicy poznają 

techniki haftowania, wykonywania splotów dziewiarskich, wyszywania 

płaszczyzn, nabywają umiejętności szydełkowania, czytania wzorów i oznaczeń. 

Tutaj powstają serwety i obrusy szydełkowe, richelieu, wyroby dzianinowe oraz 

prace na kanwie, 

• gimnastyczno-rekreacyjnej, gdzie poprawiamy i utrzymujemy dobrą kondycję 

fizyczną poprzez zajęcia gimnastyczne, aerobik oraz ćwiczenia na sprzęcie 

sportowym. Organizowane są  wspólne wyjścia do muzeów, galerii, kina, teatru, a 

w miesiącach letnich jeździmy na pikniki, wycieczki, imprezy integracyjne. 

Świętujemy Wielkanoc, Boże Narodzenie, Andrzejki, Walentynki i każdą radosną 

okazję. Tutaj organizujemy zabawy i gry ruchowe kształtujące pamięć, zawody 

w warcaby oraz konkurencje sportowe na świeżym powietrzu. W Środowiskowym 

Domu Samopomocy Typu A prowadzone są zajęcia z relaksacji, muzykoterapii, 

czytelnictwa, filmoteki, komputerowe, hortiterapii. Na spotkaniach społeczności 

omawiamy bieżące sprawy Domu oraz  tematy zgłaszane przez uczestników. 

Uczestnik ŚDS Typu A ma możliwość skorzystania z porad psychologa, 

pracownika socjalnego oraz prawnika. 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Płocku jest ośrodkiem wsparcia 

dziennego dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności 
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Ośrodka jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków 

niepełnosprawności. Dom zapewnia właściwą i fachową opiekę osobom intelektualnie 

chorym w ramach prowadzonych zajęć wspierająco-aktywizujących świadcząc usługi: 

trening umiejętności praktycznych i samoobsługowych, trening higieny osobistej, trening 

kulinarny, trening budżetowy, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening 

umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym trening umiejętności 

komunikacyjnych. 

Działania prowadzone są w pracowniach: 

• gospodarstwa domowego, gdzie nabywamy umiejętności z zakresu prawidłowego 

przygotowania posiłków, przechowywania żywności, uczymy się dobrego 

zachowania przy stole, prawidłowej obsługi sprzętu AGD z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa oraz posługiwania się narzędziami stosowanymi w gospodarstwie 

domowym, 

• wspomagania rozwoju, tutaj uczestniczymy w „Porannym Kręgu”, prowadzimy 

zajęcia w Sali Doświadczania Świata, zajęcia rewalidacyjne (terapię ręki), 

ćwiczenia manualne   grafomotoryczne, uczymy się komunikować i rozwijać nasze 

kontakty interpersonalne, 

• ruchowo-gimnastycznej, gdzie usprawniamy koordynacje ruchową w ramach zajęć 

porannego rozruchu, zapobiegamy postępom rozwoju wad postawy, prowadzimy 

zajęcia na świeżym powietrzu, ćwiczymy z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego. 

Uczestnicy biorą udział w zajęciach z hortiterapii poprzez wykorzystanie ogrodu i 

roślin do aktywności fizycznej oraz rozwoju doznań zmysłowych i estetycznych, 

• rozwijania twórczości, gdzie prowadzone są zajęcia z biblioterapii, muzykoterapii, 

komputerowe, plastyczne oraz gry i zabawy towarzyskie. 

Ponadto w ramach działalności Domu prowadzimy grupę wsparcia dla 

rodziców/opiekunów uczestników niepełnosprawnych intelektualnie. Podczas pobytu w 

placówce uczestnicy mają możliwość spożycia gorącego posiłku. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Płocku dysponuje samochodem osobowym marki FORD Transit 310TDCI 

(rocznik 2017) zakupionym dla potrzeb  przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

         

  



 

 

76 

 

26. Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie 

 

 

 

 „Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, 

ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją” 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Słupno  

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słupnie   

Adres: ul. Warszawska 26 A, Słupno 09-472  

Telefon/telefony/fax: tel. : (24)261-29-42, fax : (24)261-91-78 

Adres email: sekretariat@gops.slupno.eu  

Kierownictwo: Dyrektor GOPS w Słupnie Magdalena Szochner –Siemińska,  

Kierownik ŚDS: Anna Kowalczyk 

Typ: A 

Liczba miejsc: 35 

Godziny funkcjonowania: 7.00 – 15.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie czynny jest 5 dni w tygodniu 

od poniedziałku do piątku. Podstawowym celem Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Słupnie jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego osób 

z zaburzeniami psychicznymi a przede wszystkim poprawa skuteczności funkcjonowania 

psychicznego i społecznego tych osób, zapobieganie izolacji i wykluczeniu poza nawias 

społeczności, powrót do wcześniej pełnionych ról. Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Słupnie dysponuje samochodem, który służy uczestnikom z terenu gminy Słupno 

codziennie jako środek transportu na zajęcia do ŚDS. Zajęcia prowadzone są w 

odpowiednio przydzielonych pracowniach a Dom oferuje wsparcie poprzez: 

-  poradnictwo psychologiczne - wsparcie terapeutyczne prowadzone poprzez psychologa, 

obejmuje następujące obszary: 

 usprawnianie procesów poznawczych, 
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 usprawnianie w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, motywacyjnego, 

 pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych, 

 przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników, 

 psychoedukację.  

- terapię ruchową - terapia ruchowa obejmuje gimnastykę poranną, spacery, marsze, jazdę 

na rowerze stacjonarnym,  Nordic Walking, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce oraz 

zajęcia na basenie w formie aqua-arerobiku, 

- terapię zajęciową w ramach codziennej pracy w poszczególnych pracowniach: 

 kulinarnej - ŚDS w Słupnie umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku  

przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego w pracowni kulinarnej Domu.  Trening 

kulinarny prowadzony w ŚDS w Słupnie  to nauka samodzielnego przygotowywania 

posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego i zdrowego żywienia, nakrywania do stołu, 

zmywania naczyń, sprzątania pracowni kulinarnej i jadalni, jak również obsługi sprzętu 

gospodarstwa domowego, 

 krawiecko – gobeliniarskiej - w pracowni prowadzone są zajęcia z zaradności życiowej: 

prasowanie, reperacja odzieży, nauka i doskonalenie technik wyszywania i haftowania, 

wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej: fartuszki i rękawice kuchenne, 

poduszki, zasłonki i firanki, serwetki, broszki dekoracyjne z filcu oraz materiałów 

ozdobnych, zabawki i maskotki – szmacianki. Na drutach dziergane są skarpety, 

rękawiczki, kapcie i kamizelki. Przygotowywane są kostiumy do przedstawień, 

wykonywane są ozdoby świąteczne oraz dekoracje pomieszczeń, 

 artystyczno – witrażowej - w trakcie zajęć uczestnicy posługują się różnorodnymi 

materiałami takimi jak: farby plakatowe, farby akrylowe, farby do szkła, kredki ołówkowe, 

pastele, bibuła, plastelina, modelina, gips, masa solna a także materiałami naturalnymi jak 

szyszki, jarzębina czy suszone kwiaty. Wykorzystują różnorodne techniki np. szkicowanie, 

rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie oraz zdobnictwo,  

 stolarskiej i rzeźby - zajęcia pozwalają doskonalić warsztat techniczny i twórczy, 

usprawniać koordynację wzrokowo ruchową. Pracownia stolarni i rzeźby wyposażona jest 

w specjalistyczne narzędzia mechaniczne do obróbki drewna i ze względu na swoją 

specyfikę skupia głównie mężczyzn, aczkolwiek nie jest to regułą. Pracownia stolarni i 

rzeźby współpracuje z innymi pracowniami wykonując na ich rzecz ramki do obrazów, 

drobne meble, półki czy też różnego rodzaju naprawy.  
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27. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie 

 

 

 

„W jedności siła!” 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Płocki 

Adres: ul. Niepodległości 5a, 09-450 Wyszogród 

Telefon/telefony/fax: (24) 362 03 24 i (24) 362 03 23 

Adres email: sdswyszogrod@abi24.pl 

Kierownik: Bożena Myszkowska 

Typ:  B 

Liczba miejsc:  30 

Godziny funkcjonowania:  od poniedziałku do piątku, 7.30 – 15.30 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie ma charakter ponadlokalny, 

tzn. uczestnikami są ŚDS osoby z gmin powiatu płockiego, ale również na mocy 

porozumienia między samorządami powiatów – mieszkańcy powiatu płońskiego. 

Uczestnikom zapewniamy spożywanie ciepłego posiłku przygotowanego w ramach 

treningu kulinarnego. Dom zapewnia dowożenie na zajęcia i odwożenie do miejsca 

zamieszkania osobom tego dowozu potrzebującym. W ramach zajęć treningowych nasi 

uczestnicy uczą się lub doskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się 

podstawowym sprzętem AGD, służącym do przygotowywania posiłku. Uczestnicy mają 

też możliwość nauczyć się obsługi i pracy z prostymi narzędziami i urządzeniami jak np. 

wkrętarka, narzędzia gospodarcze. Prowadzimy zajęcia komputerowe umożliwiające 

zapoznanie się ze sprzętem komputerowym (laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia 

drukujące, kopiujące, skanujące) oraz możliwościami, jakie daje Internet. Nabywaniu i 

rozwijaniu umiejętności spędzania czasu wolnego służą zajęcia treningowe 

z wykorzystaniem telewizora, sprzętu grającego czy biblioterapia. W ramach terapii 
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ruchowej uczestnicy korzystają z sali wyposażonej w materac, drabinki i konsolę do gier z 

elementami kinetyki. Dom  posiada też rowery turystyczne oraz rower stacjonarny. W 

ramach treningów umiejętności społecznych podczas zajęć grupowych i indywidualnych 

uczestnicy zdobywają i ćwiczą kompetencje niezbędne w kontaktach z innymi ludźmi, np. 

umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwiązywania konfliktów, 

umiejętność załatwiania spraw urzędowych, itp. Wszyscy uczestnicy korzystają z terapii 

zajęciowej w formie dostosowanej do swoich zainteresowań i możliwości. Każdemu z 

uczestników zapewniamy niezbędną opiekę oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

czy dostępie do świadczeń medycznych. Z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników, 

w tym psychologa, mogą korzystać również członkowie rodzin i opiekunowie 

uczestników. Podstawą naszego działania są procesy zachodzące w grupie. To one są 

motorem do pracy terapeutycznej. Grupa kompensuje deficyty poszczególnych jej 

członków poprzez uzupełnianie i wymianę kompetencji. Jesteśmy różnorodni, ale każdy z 

nas jest w jakiejś dziedzinie silniejszy od innych, a w innej potrzebuje ich pomocy.  I 

właśnie te różnice wykorzystujemy w naszej pracy; pomagamy uczestnikom dostrzec 

swoje silne strony, rozwijać je oraz „niwelować” te mniej mocne poprzez pomoc i wsparcie 

innych. Taka „wymiana” skutkuje integracją grupy, daje poczucie wspólnoty, jedności, 

sprawstwa, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i podnosi samoocenę poszczególnych jej 

członków.  Zintegrowana grupa to grupa silna, a taka poradzi sobie nawet w trudnych 

sytuacjach. Taką właśnie społecznością jesteśmy! 
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28. Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach 

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co 

posiada, 

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

 

Jan Paweł II 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Mała Wieś 

Adres: Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś 

Telefon/telefony/fax: 606 685 062 

Adres email: sds@malawies.pl, bradzka@malawies.pl  

Kierownik: Bogumiła Radzka 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: poniedziałek – piątek, 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach jest dziennym ośrodkiem 

wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną 

zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś i Bulkowo. Głównym celem funkcjonowania 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach jest usamodzielnienie, 

aktywizacja zawodowa i społeczna jego podopiecznych w oparciu o współpracę z 

najbliższym środowiskiem. W Domu prowadzane są zajęcia wspierająco – aktywizujące, 

do których należy: trening funkcjonowania w życiu codziennym (trening higieniczny, 

kulinarny, budżetowy, umiejętności praktycznych), trening umiejętności interpersonalnych 

i umiejętności społecznych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapia 

psychologiczna, terapia ruchowa, terapia zajęciowa. Ośrodek zapewnia pomoc w dostępie 

do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i 

niezbędną opiekę (podczas dowozu i odwozu uczestników na zajęcia, pomoc w 

bezpiecznym dotarciu do domu, doprowadzeniu, kąpieli, spożywaniu posiłku podczas 

obiadu, zmianę pampersów u osób niekontrolujących potrzeb fizjologicznych). Dodatkowo 

proponujemy zajęcie z fizjoterapeutą, muzykoterapię, turystykę pieszą, wycieczki 

mailto:sds@malawies.pl
mailto:bradzka@malawies.pl
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krajoznawczo-turystyczne, udział w imprezach rekreacyjno-sportowych. Dom w ramach 

treningów organizuje wyjścia do teatrów, galerii, bibliotek, kina, na basen itp. 

Dom zapewnia codzienny ciepły posiłek (obiad) przygotowywany przez 

uczestników w ramach treningu kulinarnego w pracowni gospodarstwa domowego. W 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Starych Święcicach funkcjonują następujące 

pracownie: 

1. usprawniania ruchowego - celem działań jest zwiększenie kondycji i sprawności 

fizycznej uczestników ŚDS, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz 

kształtowanie postaw świadomej aktywności rekreacyjno – sportowej; proponowane 

działania rehabilitacyjne są wzmacniane poprzez spacery, wycieczki po najbliższej 

okolicy, NORDIC WALKING;  

2. komputerowo – informatyczna - podopieczni ŚDS mają do dyspozycji 5 zestawów 

komputerowych z dostępem do Internetu, drukarkę, aparat fotograficzny cyfrowy, 

laminarkę, gilotynę itp.; w pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy 

edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, a także różnego 

rodzaju plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego 

myślenia, uwagę, koncentrację, pamięć, wyobraźnię; 

3. artystyczna i ogrodnicza - celem jest pobudzanie wyobraźni twórczej, wyszukiwanie 

i rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, promowanie twórczości artystycznej 

podopiecznych ŚDS; uczestnicy dbają o ogródek znajdujący się na terenie Domu, oraz o 

teren przylegający bezpośrednio do ośrodka;  

4. gospodarstwa domowego - zajęcia prowadzone są w pracowni wyposażonej 

w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, uczestnicy uczą się tu przygotowywania 

posiłków, poznają walory odżywcze poszczególnych składników, uczą się odpowiedniego 

doboru produktów spożywczych do przygotowywanych potraw, zasad zdrowego żywienia 

oraz planowania zakupów niezbędnych składników, nabierają praktyki estetycznego i 

prawidłowego nakrywania oraz dekorowania stołu, doboru naczyń, sztućców, a także 

odpowiedniego zachowania się przy stole, zapoznają się również z obsługą sprzętu AGD. 

5. umiejętności i komunikacji społecznej - podczas zajęć podopieczni uczą się poprawnych 

wypowiedzi, zachowania w sytuacjach konfliktowych, międzyludzkich, zachowania się 

w miejscach użyteczności publicznej, załatwiania spraw urzędowych, korzystania z 

telefonu, Internetu, dysponowania własnym czasem, środkami finansowymi, prowadzone 

są warsztaty muzyczne, teatralne.  
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29. Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku 

 

 

„Człowiek jest zawsze wielki, także w słabości” 

Jan Paweł II 

 

 

 

Nazwa: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Płoński 

Adres: ul. Sienkiewicza 8,09-100 Płońsk  

Telefon/telefony/fax:  (73) 737 77 33 

Adres email: mail: psdsplonsk@wp.pl 

Dyrektor: Małgorzata Kłos 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 37 

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 

 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 27 grudnia 2018 r. 

Uczestnikami naszego domu są ludzie z różnoraką niepełnosprawnością, w stanie 

głębokiego inwalidztwa, na co dzień izolowani, często skazani na trud i samotną 

egzystencję. Osamotnieni, często wykluczeni społecznie z powodu niepełnosprawności i 

chorób psychicznych. Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym w szczególności poprzez 

zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracja społeczna. Naszą misją 

jest podejmowanie szeroko pojętych działań o charakterze terapeutycznym i 

rehabilitacyjnym, służącym do rozwijania, stymulowania, nabywania i podtrzymywania 

umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji. Pragniemy przekuć życie 

uczestników w realnie służące im dobro. Poprzez zajęcia psychologiczne uświadomić, że 

choroba i cierpienie, które ich spotkało nie jest nieszczęściem, ale doświadczeniem, które 

jest obecne w każdym ludzkim życiu. Stawiane zadania i rehabilitacja w domu 

samopomocy mają za zadanie pomóc wypracować im umiejętność wychodzenia z tego 

stanu, tak żeby naukę, którą tu zdobędą traktowali jako element życia. Łatwiej im wtedy 

zaakceptować ten stan i nauczyć się, że z taką postawą można bardziej harmonijnie 

mailto:psdsplonsk@wp.pl
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funkcjonować i więcej w swoim życiu. Wykwalifikowana kadra terapeutyczna każdego 

dnia prowadzi zajęcia dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników. Zajęcia 

indywidualne pozwalają na obserwację każdego uczestnika, co pozwala na skonstruowanie 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb planu postępowania wspierająco-

aktywizującego. Dzięki temu  możliwe jest rozwijanie się uczestników zgodnie z ich 

własnymi predyspozycjami. Dzięki czynnemu udziałowi w zajęciach oferowanych 

przez nowopowstały Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, uczestnicy mają 

doskonałą alternatywę dla bezczynnego siedzenia w domu. Ponadto, dzięki takiej formie 

aktywności ich stan psychofizyczny ulega polepszeniu lub co najmniej pozostaje na 

podobnym poziome, zaś dzięki systematycznej rehabilitacji odczuwają znaczną poprawę 

fizyczną, poprawia się ich komfort życia i motywacja do nabywania kolejnych 

umiejętności. Kontakt z innymi uczestnikami zaspokaja potrzebę relacji interpersonalnych 

oraz poprawia stan psychiczny uczestników. Dzięki prowadzonym zajęciom każdego dnia, 

krok po kroku, czynione są starania by zmienić dotychczasową świadomość uczestników. 

Terapia ma na celu oddziaływanie na szereg bodźców, dzięki czemu jest możliwe 

uzyskanie poprawy umiejętności lub wykształcenie nowych nawyków, niezbędnych 

do funkcjonowania w życiu codziennym. Podczas różnorodnych zajęć rozwijamy 

zainteresowania podopiecznych, dajemy możliwość wdrażania ich pomysłów w naszą 

pracę. Uczymy współdziałania w grupie, stwarzamy możliwość do nawiązywania 

prawidłowych i trwałych relacji międzyludzkich. Pokazujemy jak przenosić nabyte 

umiejętności do życia codziennego. Zajęcia w poszczególnych grupach i pracowniach 

dostosowujemy tak, aby każdy uczestnik ŚDS miał możliwość rozwijania swoich 

umiejętności, uczymy nowych form działania, pokazujemy, że w każdym człowieku 

drzemie ukryta zdolność, zmieniamy postawy i uświadamiamy podopiecznym ich własne 

potrzeby. Zajęcia teatralne i muzyczne rozwijają aktywność i ekspresję twórczą 

uczestników.  

Nasz dom to miejsce wyjątkowe, ciepłe, przyjazne, bezpieczne. Tworzymy 

partnerską atmosferę i dokładamy wszelkich starań, by w naszym domu każdy czuł się 

dobrze. Radość uczestników jest odzwierciedleniem naszej pracy. Widząc jak z każdym 

dniem stają się pogodniejsi, pełniejsi życia i optymizmu otrzymujemy powód do dumy i 

motywuje nas to do jeszcze większego zaangażowania i poświęcenia. Praca z ludźmi 

niepełnosprawnością uczy i nas pokory, łagodności, cierpliwości i delikatności. 
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30. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie Krajowego Stowarzyszenia 

„Przyłącz się do nas” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Pruszkowski 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się 

do nas” 

Adres : Czubin 13, 05-840 Brwinów 

Telefon/telefony/fax: (22) 729 69 03 

Adres email: sds_czubin@o2.pl,  sdsczubin@kswi.org.pl  

Kierownik: Edyta Kamińska 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku, 7.45 – 15.45 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie jest dziennym ośrodkiem wsparcia 

dla  osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego  

(program A); osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym 

lub umiarkowanym, a także z lekką niepełnosprawnością, gdy jednocześnie występują inne 

zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (program B). Prowadzenie Domu w drodze konkursu, 

Powiat Pruszkowski powierzył Krajowemu Stowarzyszeniu „Przyłącz się do nas”, 

które powierzone zadanie realizuje od marca 2002 roku. Zadania i usługi realizowane 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czubinie to w szczególności: 

 ogólne usprawnianie i rozwój umiejętności samoobsługowych, interpersonalnych  

i społecznych uczestników (prowadzenie treningów umiejętności społecznych 

i interpersonalnych oraz samoobsługowych i zaradności osobistej), 

 przywrócenie równowagi wewnętrznej między osobą niepełnosprawną a środowiskiem 

(poradnictwo psychologiczne), 

mailto:sds_czubin@o2.pl
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 rozwój umiejętności spędzania czasu wolnego i twórcze rozwijanie osobistych 

zainteresowań uczestników (terapia zajęciowa, udział w spotkaniach towarzyskich  

i kulturalnych), 

 przywrócenie i podtrzymanie  umiejętności sprawnego poruszania się uczestników  

w środowisku zewnętrznym (pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pilnowanie 

terminów wizyt u lekarzy), 

 poradnictwo socjalne i zawodowe dla uczestników i  osób z najbliższego otoczenia 

(rodzina/opiekunowie) wspomaganie procesu powrotu uczestnika do stabilizacji 

zdrowotnej, społecznej, zawodowej. 

Działania te dostosowane są do potrzeb obu grup uczestników, a charakter 

i częstotliwość poszczególnych zajęć, wyznaczone zostały adekwatnie do odmiennych 

uwarunkowań sytuacji zdrowotno-życiowej uczestników domu typu A lub B. Zawsze 

uwzględniane są przy tym indywidualne możliwości i predyspozycje każdej z osób. 

Placówka zapewnia uczestnikom podczas pobytu, możliwość skorzystania z ciepłego 

posiłku, przygotowanego podczas zajęć terapeutycznych w pracowni gospodarstwa 

domowego. Uczestnicy  dowożeni są do ośrodka przez specjalistyczną firmę transportową. 

Przystanki ustalone są indywidualnie z uczestnikami, z uwzględnieniem odległości od 

miejsca zamieszkania oraz udogodnień z uwagi na rodzaj niepełnosprawności. 

Pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych. Placówka wyposażona jest w 

schodołaz gąsienicowy, pozwalający na pokonanie ewentualnych barier 

architektonicznych osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Na terenie ośrodka 

działają profesjonalnie wyposażone pracownie terapeutyczne: komputerowa, plastyczna, 

gospodarstwa domowego, świetlica oraz Klubokawiarnia, w których odbywają się zajęcia 

w zakresie terapii zajęciowej i treningów. Na terenie placówki funkcjonuje środowiskowa 

wypożyczalnia książek. Uczestnicy mogą wypożyczać pozycje książkowe do domu. 

Prowadzona jest ewidencja wypożyczeń i zwrotów. Obiekt w którym świadczy usługi 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie, położony jest w granicach rozległego 

kompleksu dworkowo – parkowego. Teren rekreacyjny z alejami spacerowymi, ławkami, 

wyodrębnionym miejscem do grillowania oraz boiskiem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, 

koszykówkę, wpływa na podtrzymywanie aktywności fizycznej osób uczestniczących 

w zajęciach terapeutycznych. Do dyspozycji uczestników jest siłownia plenerowa 

ze stanowiskami do ćwiczeń usprawniających fizycznie. 
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31. Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Pruszkowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Pruszkowski 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie 

Adres: ul. 3 Maja 56 A, 05-800 Pruszków 

Telefon/telefony/fax: (22) 729 74 79 

Adres email: psouukolowpruszkowie@wp.pl; sds@psoni.pruszkow.pl  

Kierownik: Żaneta Pomorska 

Typ: B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

  

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie jest prowadzony 

przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

w Pruszkowie. ŚDS „Na Górce” jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych  

z niepełnosprawnością intelektualną. Jako forma oparcia społecznego służy przede 

wszystkim społeczności zamieszkałej w powiecie pruszkowskim, choć z jej usług 

korzystają również podopieczni z powiatu grodziskiego i zachodnio-warszawskiego. 

Głównym celem Domu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną 

możliwości aktywnego, dającego zadowolenie życia oraz poczucia więzi z ludźmi w 

warunkach bezpieczeństwa i akceptacji. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce” 

został oficjalnie otwarty 01.09.1997 roku. Od ponad 20 lat działanie ŚDS ukierunkowane 

jest na utrzymanie dobrej formy psychofizycznej podopiecznych, naukę umiejętności 



 

 

87 

 

zapewniających godne życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Podczas 

szeroko pojętej rehabilitacji i licznych treningów każdy uczestnik Domu ma możliwość 

rozwijania indywidualnych zainteresowań, współdziałania w grupie, co buduje i wzmacnia 

wiarę we własne możliwości, uczy interakcji społecznych. Codzienne wsparcie pod okiem 

wykwalifikowanej, pełnej pasji i empatii kadry odbywa się w: 

 pracowni gospodarczo-kulinarnej – podczas treningów kulinarnych uczestnicy 

nabywają umiejętności m.in. planowania i robienia zakupów, układania jadłospisu, 

przygotowania posiłku i nakrywania do stołu, obsługi sprzętu AGD, 

 pracowni techniczno-ogrodniczej, która swym zakresem obejmuje różnego rodzaju 

prace stolarskie, naprawcze i ogrodnicze; pracownia oferuje naukę czynności zarówno 

praktycznych, twórczych, jak i usprawniających manualnie,  

 pracowni plastycznej – podczas zajęć uczestnicy mają możliwość pracy w oparciu  

o różne techniki m.in., rysunku, malowania, techniki wydzierania i decupage; zajęcia 

pozwalają na rozwój zainteresowań i umiejętności artystycznych,  

 pracowni multimedialnej służącej do nabywania umiejętności stosowania technik 

informatycznych i alternatywnego zdobywania informacji; obsługa komputera  

i sprzętu multimedialnego oraz umiejętności jego zastosowania zwiększają możliwość 

pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, komunikacji na odległość oraz aktywizacji 

zawodowej, 

 pracowni umiejętności społecznych, która służy nauce i doskonaleniu relacji  

i komunikacji interpersonalnej, uczy zaradności życiowej; w tej pracowni odbywają się 

również treningi reedukacyjne, które pozwalają na utrwalenie i zdobywanie nowej 

wiedzy na temat otaczającego nas świata,  

 pracowni psychologicznej – zajęcia z psychologiem odbywają się indywidualnie  

i grupowo, w zależności od potrzeb uczestników; zajęcia indywidualne tj. poradnictwo 

psychologiczne ma za zadanie zbudowanie pozytywnego kontaktu terapeutycznego 

z uczestnikiem; zajęcia grupowe ukierunkowane są na poprawę sposobu 

funkcjonowania uczestników w relacjach z innymi ludźmi,  

 pracowni teatralno-muzycznej -  celem jest rozwijanie zdolności twórczych 

uczestników, aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie prezentowania 

swoich umiejętności, dążenie do budowania więzi międzyludzkich, a także rozbudzanie 

u uczestników wrażliwości na sztukę i muzykę i rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 
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32. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu 

 

Miarą twojego człowieczeństwa 

jest wielkość twojej troski 

o drugiego człowieka” 

 

Ks. Mieczysław Maliński 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Przasnysz 

Adres: ul. Św. Wojciecha 14, 06-300 Przasnysz 

Telefon, fax: (29) 752 23 16 

Adres email:  sds@mopsprzasnysz.pl    

Kierownik: Katarzyna Banul 

Typ: B 

Liczba miejsc: 20 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku, 7.30 – 15.30  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swą działalność 15 listopada 1997 

roku. Celem jest zapewnienie osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza 

neurologiczne, wielostronnej pomocy, niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i 

społecznym. Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy było 

wyjściem naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. 

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla mieszkańców Przasnysza oraz 

sąsiednich gmin na podstawie zawartych z tymi gminami porozumień. Dom ma charakter 

placówki dziennej, funkcjonuje pięć dni w tygodniu. Taka forma istnienia tej placówki jest 

sprzyjająca zarówno dla osoby niepełnosprawnej (nie pozbawia więzi rodzinnej), pozwala 

spędzać efektywnie czas na prawidłowej rehabilitacji społecznej oraz dla opiekunów, 

których nie pozbawia kontaktu  z osobą niepełnosprawną, a daje im jednocześnie 
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możliwość podjęcia pracy oraz włączenia się w pełniejsze życie społeczne. Celem usług 

prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy jest: 

• podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 

(uniknięcie regresu w tym zakresie), 

• rozszerzanie zakresu zaradności i samodzielności życiowej adekwatnie 

do indywidualnego poziomu funkcjonowania, 

• integracja społeczna poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie 

pozostania w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym, 

• aktywizowanie uczestników zajęć, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych 

uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, 

• doprowadzenie do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie 

w kontaktach z ludźmi, 

• środowiskowe wsparcie i pomoc rodzinom w sprawowaniu opieki nad osobą 

z niepełnosprawnością intelektualną, 

• kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz przeciwdziałanie stereotypom i błędnym schematom postrzegania tej 

grupy osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo. 

Świadczone  uczestnikom usługi są prowadzone w ramach indywidualnych lub 

zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych, 

polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności 

dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Od poniedziałku do piątku 

prowadzony jest trening kulinarny, w ramach którego uczestnicy przygotowują i spożywają 

posiłki. Dom zapewnia usługi transportowe dla uczestników z niepełnosprawnością 

fizyczną w zakresie lokomocji. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję 

administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu uprawniającą do korzystania 

z naszych usług. 

Osoby korzystające z usług ŚDS, oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS, mają 

możliwość uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach o charakterze imprez kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych, których organizatorem jest nasz ośrodek,  jak i jednostki 

i organizacje lokalne i ponadlokalne działające w dziedzinie kultury, sportu i na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 
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33. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Odrzywół 

Adres: Myślakowice 1, 26- 425 Odrzywół 

Telefon/telefony/fax: (48) 674 27 28 

Adres email: sdsmyslakowice@odrzywol.eu 

Kierownik: Justyna Fornalczyk 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 35 

Godziny funkcjonowania: 7.30 – 15.30 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach swoją 

działalność rozpoczął pod koniec grudnia 2016 roku. Dom jest dziennym ośrodkiem 

wsparcia  dla osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością 

intelektualną. Terapia realizowana jest poprzez praktyczne działania w pracowniach: 

a) plastycznej, 

b) rękodzieła ludowego, 

c) komputerowej, 

d) kulinarnej, 

e) rehabilitacyjnej, 

f) muzycznej, 

g) sali spotkań pełniącej jednocześnie funkcję jadalni, 

h) pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, 

i) sali wyciszeń, 

j) czytelni. 
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ŚDS jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom 

niepełnosprawnym. Posiadamy sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-

aktywizujących: 

a) sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, 

żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, urządzenia do obróbki drewna, 

wiertarki, kosę elektryczną, kosiarkę, sprzęt AGD itp., 

b) sprzęt sportowo- rekreacyjny, 

c) sprzęt komputerowy i muzyczny, TV , 

d) inne przedmioty, urządzenia i narzędzia potrzebne do codziennego funkcjonowania.  

Uczestnicy otrzymują ciepły posiłek w ramach treningu kulinarnego prowadzonego 

w pracowni kulinarnej. W ramach zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy 

organizujemy także imprezy integracyjne, na które zapraszamy zaprzyjaźnione ośrodki, 

rodziny uczestników, czy okolicznych mieszkańców. Wielką popularnością cieszą się 

wycieczki krajoznawcze po Polsce organizowane dla uczestników oraz wyjazdy o 

charakterze kulturalnym (np. kino, teatr). Uczestnicy ośrodka biorą udział w imprezach, 

spotkaniach, zabawach i konkursach organizowanych zarówno przez naszą placówkę jak i 

inne instytucje, z którymi ŚDS współpracuje. Organizujemy dyskoteki, zabawy taneczne, 

grille, imprezy okolicznościowe (na przykład: imieniny uczestników, Wigilię, Śniadanie 

Wielkanocne, Dzień Kobiet, Walentynki, Andrzejki). Posiadamy kadrę odpowiednio 

przygotowaną do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących. Dowóz uczestników jest 

świadczony przez Urząd Gminy w Odrzywole, dziennie autobus przejeżdża ok. 170 km. 

Budynek, w którym świadczone są usługi dla uczestników jest pozbawiony barier 

architektonicznych i usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój 

uczestnikom. Dom posiada piękne, duże podwórko, z którego uczestnicy chętnie 

korzystają w okresie wiosenno-letnim. Zdobywając umiejętności potrzebne w codziennym 

życiu i rozwijając zainteresowania uczestnicy podnoszą własną wartość i spędzają miło 

czas. 
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34. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ruskim Brodzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ruskim Brodzie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Gmina i 

Miasto Przysucha 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Fundacja Razem  

Adres: ul. Główna 51, Ruski Bród, 26-400 Przysucha 

Telefon/telefony/fax: 692 875 466 

Adres email: sdsruskibrod@onet.eu 

Kierownik: Aneta Jaszczura 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 35 

Godziny funkcjonowania: 7.30 – 15.30 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ruskim Brodzie przy Fundacji Razem 

w Przysusze jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

i z niepełnosprawnością intelektualną.  

Ośrodek zapewnia :  

- dzienną opiekę od poniedziałku do piątku,  

- dowóz,  

- posiłek,  

- zajęcia na pracowniach: gospodarstwa domowego, manualnej, artystyczno-muzycznej, 

multimedialnej, agroterapii,  

- pomoc w dostępie do placówek służby zdrowia i w kontaktach z urzędami,  

- pomoc wykwalifikowanej kadry,  

- imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjazdy. 
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Z uczestnikami prowadzone jest postępowanie wspierająco-aktywizujące, które ma 

na celu pomoc w przezwyciężaniu trudności w życiu codziennym, kształtowanie 

stosunków z otoczeniem, poradnictwo w sprawach bytowych. Wszystkie działania i 

treningi są oparte i dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego 

uczestnika przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności 

i samodzielności.  
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35. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku 

 

  „Nie tam jest Twój dom,  

gdzie jest Twoje mieszkanie, 

ale tam gdzie jesteś zawsze rozumiany” 

 

Michael de Montaigne 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Pułtuski 

Adres: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk 

Telefon: (23) 692 22 65 

Adres email: sds@post.pl 

Dyrektor: Łukasz Ruszkowski 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 60 

Godziny funkcjonowania: 7.00 – 17.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku jest jednostką organizacyjną 

Powiatu Pułtuskiego, prowadzącą działania wspierające funkcjonowanie osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu 

pułtuskiego. Dom został utworzony w 2008 roku, jako placówka pobytu dziennego dla 

potrzeb 25 osób niepełnosprawnych, a w 2012 roku liczba podopiecznych została 

zwiększona do 30. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, realizuje program 

typu A i typu B i obecnie świadczy pomoc 60-ciu osobom. Głównym celem placówki jest 

przede wszystkim poprawa funkcjonowania naszych uczestników w życiu codziennym, 

rozwój samodzielności i umiejętności interpersonalnych. Nasze dążenia ukierunkowane są 

na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb uczestników ŚDS. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez 

organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowych oraz treningów umiejętności, 

niezbędnych w życiu codziennym, dostosowanych do potrzeb uczestników. W 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku prowadzone są następujące terapie: 

kulturalno-oświatowa, plastyczno-krawiecka, ruchowa, majsterkowo-ogrodnicza, 

kulinarna, komputerowa, poradnictwo psychologiczne oraz treningi: higieniczny i dbałości 
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o wygląd zewnętrzny, porządkowy, kulinarny, umiejętności praktycznych, budżetowy, 

prozdrowotny, komunikacji, umiejętności spędzania wolnego czasu, umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Zajęcia prowadzone są przez 

wykwalifikowaną kadrę. Na terenie naszej posesji w ramach terapii tworzymy ogród, który 

będzie miejscem wypoczynku i umożliwi prowadzenie w nim zajęć w okresie letnim. 

Bardzo istotnym elementem działalności placówki jest organizowanie uroczystości, imprez 

okolicznościowych i wycieczek, które to wydarzenia pełnią ważną rolę w uspołecznianiu 

naszych podopiecznych. Na szerszą integrację ze społeczeństwem pozwala też udział w 

konkursach, prezentacjach i zawodach sportowych, których organizatorami lub 

współorganizatorami są zaprzyjaźnione środowiskowe domy samopomocy i domy pomocy 

społecznej. Nasi uczestnicy chętnie  

i z sukcesami biorą w nich udział. W miarę możliwości zaspokajamy też ich potrzeby 

związane z opieką zdrowotną, dowożąc do placówek leczniczych. Istotnym elementem 

działalności naszego Domu z punktu widzenia wszelkich efektów i sukcesów 

terapeutycznych jest konstruktywna, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca z 

rodzinami naszych podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku posiada 

9-osobowy samochód  przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z dwoma 

stanowiskami do kotwiczenia wózków inwalidzkich. Samochód ten przeznaczony jest do 

dowozu i odwozu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu pułtuskiego na zajęcia 

prowadzone w ŚDS oraz na wyjazdy na imprezy integracyjne, artystyczne i zawody 

sportowe. Uczestnicy korzystają z wyżywienia przygotowywanego w ramach terapii 

kulinarnej. Ponadto codziennie zapewniony jest gorący posiłek dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Dla osób spełniających kryteria 

dochodowe wynikające z programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania 2014-2020" 

dowożone są gorące posiłki z baru gastronomicznego. Doświadczenie choroby psychicznej 

czy niepełnosprawności intelektualnej zwykle wiąże się z poczuciem wyobcowania i 

osamotnienia oraz z trudnościami w kontaktach z ludźmi. To właśnie dlatego od początku 

istnienia naszym działaniom przyświeca motto: „Nie tam jest Twój dom, gdzie jest Twoje 

mieszkanie, ale tam gdzie jesteś zawsze rozumiany”. Bo dom to nie tylko budynek, 

w którym można się schronić. Jest to również miejsce, do którego jesteśmy emocjonalnie 

przywiązani, miejsce, do którego zawsze chcemy wracać. W takim domu każdy czuje się 

potrzebny, doceniony i wysłuchany. To właśnie tu uczymy się jak żyć i jakie decyzje 

podejmować. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku w ciągu prawie 10-ciu lat 

swego istnienia zyskał grono sojuszników i przyjaciół, cieszy się pozytywnym 
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wizerunkiem, stale się doskonali i rozwija oraz jest otwarty na współpracę ze 

środowiskiem. 

  



 

 

97 

 

36. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Radomiu 

 

 

„W samotności tworzysz urojony świat. 

W grupie przyjaciół zobaczysz 

rzeczywistość  

bez smutku i lęku.” 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Radom 

Adres: ul. Dzierzkowska 9, 26-600 Radom  

Telefony: (48) 364 07 21; (48) 360 19 24; fax (48) 364 07 06 

Adres email: sds.radom@neostrada.pl  

Dyrektor: Izabela Gmur 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 50 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu jest ośrodkiem wsparcia dla osób 

dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Celem placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności 

samodzielnego życia, podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego i zaradności 

życiowej. ŚDS typu A przeznaczony jest dla 35 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie 

chorych, ŚDS typu B jest przeznaczony dla 15 pełnoletnich osób z niepełnosprawnoścą 

intelektualną. 

Podstawowym deficytem, który w różnym stopniu dotyczy każdego uczestnika 

ŚDS, są trudności w funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi, nawiązywaniu 

kontaktów, dlatego oddziaływania ŚDS ukierunkowane są głównie na wspieranie i 

rozwijanie różnych form aktywności i integrację społeczną. Cele powyższe realizowane są 

m.in. poprzez pracę socjalną, psychoedukację, pomoc psychologiczną, psychoterapię 

grupową, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo, terapię zajęciową, zajęcia 

kulturalno-oświatowe, rekreacyjne itp. Uczestnicy korzystają z różnych form zajęć 
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grupowych, poradnictwa, treningów umiejętności społecznych, uczestniczą w 

wycieczkach, imprezach kulturalno-oświatowych itp. Uczestnicy ŚDS podczas pobytu w 

placówce mogą korzystać z posiłków, które są zapewnione w formie cateringu. Placówka 

nie zapewnia natomiast dowozu uczestników.  

Podstawowe formy realizacji zadań to: 

 zajęcia plastyczne, 

 muzykoterapia, 

 zajęcia usprawniające ruchowo, 

 zajęcia kulturalno – oświatowe, 

 zajęcia rekreacyjne, organizowanie czasu wolnego, 

 praca socjalna z uczestnikami i ich rodzinami, 

 działania edukacyjne, 

 terapia zajęciowa, 

 poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, 

 trening umiejętności społecznych (trening kulinarny, higieniczny, ekonomiczny, 

umiejętności praktycznych, itp.) 

Terapia zajęciowa realizowana jest poprzez praktyczne działania w pracowniach: 

1) plastycznej, 

2) terapii grupowej, 

3) audio-wideo, 

4) informatycznej, 

5) kulinarnej, 

6) rehabilitacyjnej, 

7) muzycznej. 
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37. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Radomiu 

 

,,Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, 

dlatego aby się wznieść, 

musimy trzymać się razem’’ 

 

Maria Konopnicka 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych ,,RAZEM’’  

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Gmina 

Miasta Radom 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,,RAZEM’’ 

Adres: ul. Sobótki 5, 26-600 Radom 

Telefon/telefony/fax: (48) 360 35 02  

Adres email: sdsradom.ulsobotki5@onet.pl; kontakt@razem.radom.pl  

Kierownik: Dagmara Janas  

Typ: B 

Liczba miejsc: 40  

Godziny funkcjonowania: 7.00 – 16.30 

 

         Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

poprawa sprawności psychofizycznej i społecznej osób z  niepełnosprawnością 

intelektualną. Zajęcia w ŚDS prowadzone są w sposób umożliwiający indywidualne 

podejście do każdego uczestnika, a dzięki temu zgromadzona wiedza pozwala 

skonstruować plan postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowanego do  

potrzeb oraz możliwości konkretnych osób. 

Cele szczegółowe, realizowane w ŚDS typu B: 

- wyposażenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w podstawowe umiejętności 

i wiadomości,  

- zaradność w życiu codziennym, samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych  

potrzeb życiowych, 

mailto:kontakt@razem.radom.pl
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- poprawa stanu zdrowia fizycznego (w tym rehabilitacja fizyczna, turystyka i rekreacja 

itp.), 

- zapobieganie powstawaniu nowych niepełnosprawności, 

- integracja społeczna, 

- aktywizowanie uczestników zajęć, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych 

uzdolnień 

   poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, 

- doprowadzenie do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie  

w kontaktach z ludźmi, 

- środowiskowe wsparcie i pomoc rodzinie, 

- wypracowywanie pozytywnego, realnego wizerunku osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

oraz przeciwdziałanie stereotypom, 

- zmianę postrzegania i wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku, bez względu 

na przyczynę niepełnosprawności. 

Wyżywienie uczestników ŚDS organizowane jest częściowo w ramach pracowni 

kulinarnej. Uczestnicy biorący udział w treningach kulinarnych przygotowują dla siebie 

i swoich kolegów proste posiłki m.in. zupy, sałatki bądź ciasta i desery. Nasza placówka 

organizuje dowóz uczestników rano i popołudniu. Wszystkie zajęcia dostosowane są do 

indywidualnych potrzeb uczestnika. Każdy rozwija się zgodnie z własnymi 

predyspozycjami, bez presji czasu. Ponadto w systemie ciągłym są prowadzone konsultacje 

z psychologiem i pedagogiem dla uczestników oraz ich rodzin. Na miejscu podopieczni 

korzystają z usług pielęgniarki. Terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna oraz 

psychofizyczna, są podstawowymi formami wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. Terapia zajęciowa, o której mowa powyżej jest  prowadzona w placówce, 

przez naszych specjalistów i obejmuje oddziaływanie na szereg bodźców, dzięki czemu 

jest możliwe uzyskanie poprawy umiejętności lub wykształcenie nowych nawyków, 

niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym. 
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38. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance 

 

 

"Szczęściem jednego człowieka  

jest drugi człowiek."  

 

Jean-Paul Sartre 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Radomski 

Adres: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk  

Telefon/telefony/fax: (48) 312 14 66 

Adres email: sdsjedlanka@gmail.com  

Kierownik: Sylwia Markowska 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 35  

Godziny funkcjonowania: 8.00 –16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance jest Ośrodkiem, który rozpoczął 

swoją działalność w grudniu 2013 r. Stanowi on ważne ogniwo systemu pomocy 

społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance jest jednostką dziennego pobytu 

dla osób długotrwale chorych psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną. W 

zajęciach uczestniczą także osoby oczekujące na miejsce w placówce, tak zwani 

klubowicze, którzy przyjeżdżają do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance dwa 

razy w tygodniu. W ośrodku przebywają 3 osoby kwalifikujące się do programu 

„Za Życiem”  uczestnicy, na których kwota dotacji jest zwiększona. Są to osoby 

z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, które posiadają orzeczenie o  znacznym stopniu 

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku i obejmuje teren gmin: Jedlińsk, 

Jastrzębia, Przytyk oraz Zakrzew. Celem Domu jest osiągnięcie przez uczestników 

poprawy jakości życia, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, powstrzymanie 

wykluczenia społecznego oraz marginalizacji. Oferowane zajęcia w naszym Ośrodku 
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dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników i realizowane w 

oparciu o indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego we współpracy 

z uczestnikiem i jego opiekunem. Zajęcia świadczone są w formie zajęć grupowych 

i/lub indywidualnych i obejmują w szczególności: trening kulinarny, trening umiejętności 

interpersonalnych i rozwiazywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego 

czasu, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening dbałości o 

wygląd zewnętrzny, w tym nauki higieny, trening praktyczny, zajęcia z pedagogiem, 

zajęcia z psychologiem, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do 

niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową, inne formy postępowania 

przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia 

zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. 

W ośrodku działają cztery pracownie: rękodzieła artystycznego, plastyczna, kulinarna 

oraz informatyczna, które wyposażone są w podstawowy sprzęt niezbędny do prowadzenia 

terapii. Własnym transportem Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance przywozi 

uczestników z terenu gmin: Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew. Wynajętym  transportem są 

przywożeni uczestnicy z terenu gmin: Jastrzębia i części gminy Jedlińsk, Średnia dzienna 

ilość przejechanych kilometrów transportu własnego  wynosi 148,78 km, natomiast  

transport przewoźnika to 163,19 km. Wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy 

w Jedlance realizowane jest  w ramach treningu kulinarnego. W ramach wyżywienia 

uczestnicy przynoszą także dla siebie drugie śniadanie. Usługi wykonywane są przez 

profesjonalną kadrę mającą odpowiednią wiedzę zawodową, umiejętności do pracy z 

osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz odpowiednie cechy osobowości. 

  



 

 

103 

 

39. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach  

Jednostka prowadząca: Gmina Miasto Pionki 

Adres: ul. Jordanowska 1, 26-670 Pionki 

Tel/fax: (48) 612 18 10; 510 448 813 

Adres e-mail: sds@mopspionki.pl 

Kierownik: Aneta Paluch-Szczepanik 

Typ: B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 7.30 – 15.30  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach jest placówką samorządową 

o charakterze lokalnym, powołaną w 1999 roku. Funkcjonuje na 1 piętrze, w 

wolnostojącym budynku, zajmując powierzchnię użytkową 407,11m2. Budek okala piękny, 

zielony teren ze starodrzewem. Całość jest ogrodzona, zlokalizowana z daleka od 

ruchliwych ulic. Działka użytkowana przez ŚDS zajmuje 0.83ha. ŚDS w Pionkach jest 

specjalistyczną placówką dziennego pobytu dla osób z deficytami intelektu prowadzącą 

szeroko rozumianą rehabilitację i rewalidację społeczną poprzez terapię zajęciową 

i treningi umiejętności społecznych, których nadrzędnym celem jest kształtowanie i 

utrwalanie u uczestników umiejętności w zakresie samoobsługi oraz życia 

w społeczeństwie na możliwie wysokim poziomie. Swoje cele placówka realizuje poprzez 

prowadzenie zajęć terapeutycznych w postaci treningów umiejętności społecznych oraz w 

postaci terapii zajęciowej w profesjonalnie wyposażonych pracowniach tj.: ceramicznej, 

witrażowej, komputerowej, plastycznej, kulinarnej, rehabilitacyjnej, teatralnej i świetlicy. 

Terapia w postaci treningów umiejętności społecznych odbywa się w formie: treningu 

higienicznego, trening kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego, treningu relaksacyjnego, treningu umiejętności spędzania czasu 
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wolnego oraz treningu umiejętności interpersonalnych w tym treningu rozwiązywania 

problemów. Podczas zajęć treningowych uczestnicy nabywają w sposób praktyczny 

umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania, poczynając na nauce czynności 

samoobsługowych kończąc na nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów 

interpersonalnych. Placówka od lat prowadzi nowatorskie rozwiązania w pracy z osobami 

z niepełnosprawnością intelektualną. Powyższe działania realizowane są poprzez: Regaty 

Kajakowe Osób Niepełnosprawnych oraz Teatr lalkowy „Pralnia”. Regaty Kajakowe Osób 

Niepełnosprawnych istnieją w kalendarium imprez organizowanych od 2001 roku 

i głównym ich celem jest propagowanie kajakarstwa w grupie osób z zaburzeniami 

psychicznymi, wdrażanie rewalidacji społecznej poprzez uprawienie sportu, który przez 

lata nie był dostępny dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto, uprawianie 

kajakarstwa przez osoby z deficytami intelektu ma za zadanie zamianę ich wizerunku w 

społeczności lokalnej. Praca rewalidacyjna poprzez prowadzenie teatru lakowego 

„Pralnia”, jest od lat wizytówką Domu. W trakcie zajęć plastycznych powstają ogromne 

kukły lalkowe, które animowanie są przez uczestników w trakcie tworzonych 

przedstawień. Scenariusze spektakli trwających do 30 minut tworzone są przez instruktora 

przy współudziale uczestników terapii, w ten sposób aby każdy z nich miał przypisaną 

sobie rolę. W swoim repertuarze teatr ma 6 przestawień. Każde z nich opiera się na kanwie 

znanych powszechnie baśni. Od kilku lat SDS realizuje na własnym terenie letnie spotkania 

z teatrem, zapraszając na nie wszystkie pionkowskie przedszkola oraz uczniów 

z młodszych klas szkół podstawowych działających w mieście. W ten sposób ŚDS zmienia 

postrzeganie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi. Na swoim koncie Teatr ma 

wiele nagród i wyróżnień. Ostatnim trofeum jest pierwsze miejsce w Przeglądzie 

Twórczości Środowiskowych Domów Samopomocy w Sochaczewie. Uczestnicy bardzo 

często wyjeżdżają na kina, teatru, do galerii handlowych; organizowane są wyjścia na 

wystawy malarstwa. Ponadto, placówka współpracuje ze wszystkimi instytucjami 

i organizacjami działającymi w mieście. W tym roku zaplanowane są nowe działania 

terapeutyczne w postaci hipoterapii oraz organizacji wystawy prac plastycznych 

i ceramicznych w pionkowskiej galerii. W pracy terapeutycznej bardzo ważnym 

elementem jest dla kadry praca i współpraca z rodzinami uczestników. Dlatego raz w 

miesiącu odbywają się Spotkania Rodzin. Dzięki tak ścisłej współpracy, w roku 2018 

doszło do utworzenia Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”, zrzeszającego uczestników i ich 

rodziny w pracy na rzecz poprawy życia zarówno samych niepełnosprawnych jak i ich 

najbliższej rodziny. 
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40. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B i C w Siedlcach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Siedlce 

Adres: ul. Dzieci Zamojszczyzny 39, lok. 1, 2, 3, 5, Siedlce 08-110 

Telefon/telefony/fax: tel./fax (25) 644 30 88 

Adres email: sekretariat@sds.siedlce.pl  

Dyrektor: Małgorzata Chwedoruk 

Typ: B i C  

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 7.30 – 15.30 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach rozpoczął swoją działalność w 2008 

roku. Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób  

z autyzmem. Placówka świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych 

treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, dostosowanych 

do szczególnych potrzeb uczestników, wynikających z rodzaju schorzeń 

lub niepełnosprawności. Dom realizuje też zajęcia klubowe dla osób, które były 

uczestnikami tutejszej placówki oraz osób oczekujących na skierowanie. Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Siedlcach nie zapewnia dowozu. Posiłki, smaczne i pożywne, 

przygotowywane są w ramach pracowni kulinarnej. Postępowanie terapeutyczne w ŚDS 

w zakresie programu wspierająco-aktywizującego dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie (typ B) realizuje następujące cele: 

 podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

 rozszerzanie zakresu zaradności i samodzielności życiowej adekwatnie do 

indywidualnego poziomu funkcjonowania, 

 integrację społeczną, 
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 aktywizowanie uczestników zajęć, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych 

uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, 

 podejmowanie działań mających na celu zwiększenie u uczestników poczucia własnej 

wartości oraz pewności siebie, 

 środowiskowe wsparcie i pomoc rodzinie, 

 wypracowywanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie 

oraz przeciwdziałanie stereotypom, 

 udział w programach aktywizacji zawodowej poprzez naukę zawodu. 

Postępowanie terapeutyczne w ŚDS w zakresie programu wspierająco-

aktywizującego dla osób z autyzmem (typ C) realizuje następujące cele: 

 usamodzielnianie uczestników poprzez uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego życia, 

 kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i 

umiejętności społecznego funkcjonowania, 

 motywowanie do leczenia i rehabilitacji, 

 usamodzielnianie i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania. 

W procesie terapeutycznym dużą wagę przykłada się do aktywnej współpracy  

z rodzinami uczestników. Zajęcia terapeutyczne realizowane w ŚDS: trening kulinarny, 

gospodarstwa domowego, higieny osobistej, budżetowy, spędzania wolnego czasu, zajęcia 

krawieckie, edukacyjne, animacji kultury, taneczno-teatralne, komputerowe, techniczne, 

plastyczne, sportowe i rekreacyjne, biblioterapia, poradnictwo psychologiczne. Placówka 

aktywnie uczestniczy w licznych imprezach i wydarzeniach kulturalnych, imprezach 

integracyjnych oraz przedsięwzięciach na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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41. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Siedlcach 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach. 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Siedlce 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach 

Adres: ul Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce 

Telefon/telefony/fax: MOPR: kancelaria 25 794 30 02, Sekretariat 25 794 30 01,  

 FAX  25 794 30 03, ŚDS: 25 794 30 23 

Adres email:   sekretariat@mopr.siedlce.pl;  sds@mopr.siedlce.pl 

Kierownictwo:  Dyrektor MOPR w Siedlcach Adam Kowalczuk,  

Kierownik ŚDS Kamil Wielgórski 

Typ:  A i B  

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które  w 

wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają 

pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu 

zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji ze środowiskiem. 

Dom działa od 21 lat i funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach jako Dział Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi. 

Zlokalizowany jest w centrum miasta w siedzibie MOPR, z odrębnym wejściem 

oznaczonym literą „C”. Dom działa od poniedziałku do piątku. Zajęcia terapeutyczne dla 

uczestników realizowane są w godz. 9:00 – 15:00. Ponadto w poniedziałki od godz.12:00 

do 15:00 Dom prowadzi zajęcia klubowe w ramach których wspólnie z uczestnikami 

posiadającymi decyzję administracyjną kierującą do ŚDS uczestniczą goście z zewnątrz tj. 
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osoby zainteresowane lub oczekujące na przyjęcie, byli uczestnicy Domu oraz osoby 

zaprzyjaźnione. Korzystna lokalizacja Domu sprzyja integracji i aktywności grupy w 

środowisku lokalnym. Dostęp do ośrodków kultury, teatru, galerii, muzeów, biblioteki i 

innych miejsc użyteczności publicznej  pozwala grupie ŚDS na aktywny udział w 

wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych naszego miasta. 

Uczestnikami Domu są głównie mieszkańcy miasta oraz osoby z terenu gminy Siedlce. W 

zdecydowanej większości uczestnicy zajęć przychodzą do ŚDS samodzielnie, w 

nielicznych przypadkach pod opieką rodziców/ opiekunów – Dom nie realizuje dowozów. 

W ramach oferty terapeutycznej Dom realizuje m.in. trening kulinarny, który skierowany 

jest do wszystkich uczestników zajęć. W rezultacie uczestnicy treningu spożywają 

przygotowany posiłek. Ponadto w ramach zajęć Dom realizuje wsparcie psychologiczne 

dla uczestników. Stosownie do możliwości Dom organizuje również wycieczki 

krajoznawcze, uczestniczy w imprezach integracyjnych, sportowych, spotkaniach 

edukacyjnych, bierze udział w konkursach i przeglądach artystycznych osób 

niepełnosprawnych. Ważnym aspektem działalności Domu jest aktywność w środowisku 

lokalnym w celu kreowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, w tym osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Z pośród wielu inicjatyw jakie Dom zrealizował 

na przestrzeni 21 lat, należy wyróżnić wystawę „Przez Twórczość do Zdrowia”, którą ŚDS 

organizuje przy współpracy z Oddziałem Psychiatrycznym w Siedlcach  z okazji 

obchodów  „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”. Od 15 lat jest to coroczne 

przedsięwzięcie, które rozpoczyna się uroczystym wernisażem prac plastycznych 

autorstwa uczestników ŚDS i pacjentów Oddziału oraz późniejszą, czasową ekspozycją 

wystawy w miejscach użyteczności publicznej.       
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42. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchórzewie  

 

 

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.  

Sercem! 

 

Jan Paweł II 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu ,, A i B ” w Tchórzewie  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Zbuczyn 

Adres: Tchórzew 4, 08 – 106 Zbuczyn 

Telefon/telefony/fax: 796 551 158 

Adres email: sds@zbuczyn.pl  

Kierownik: Krystyna Chojecka 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 35  

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchórzewie jest ośrodkiem wsparcia 

dziennego  dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne 

zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Budynek, w którym mieści się placówka ma ponad 

500 m2 powierzchni użytkowej i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Celem funkcjonowania placówki jest  wsparcie uczestników w przezwyciężaniu trudnych 

sytuacji życiowych, zaspakajaniu podstawowych potrzeb poprzez usamodzielnianie, 

integrację społeczną jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. W ŚDS 

organizowane są i prowadzone indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne w 

ramach postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychospołecznych każdego z uczestników. Indywidualne zajęcia terapeutyczne 

prowadzone są w formie specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego, 

psychologicznego, logopedycznego i socjalnego. Grupowe zajęcia terapeutyczne 

prowadzone są poprzez treningi i terapie: 
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- trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym 

życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, trening kulinarny, 

trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening relaksacyjny, trening 

kulturalny; 

 - trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym kształtowanie pozytywnych 

relacji uczestnika z bliskimi, sąsiadami, innymi osobami w czasie zakupów, w urzędach, 

w instytucjach kultury;  

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, 

audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich 

i kulturalnych;  

- trening ogrodniczy - rozwijanie umiejętności pielęgnacji roślin, warzyw; 

- terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę, rekreację; 

- terapię artystyczną, w tym poznawanie różnorodnych form plastycznych i rękodzieła.  

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy także pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. W ŚDS funkcjonują 

pracownie, w których uczestnicy rozwijają swoje zdolności i zainteresowana: plastyczno- 

artystyczna, kulinarna, gospodarstwa domowego i ogrodnictwa, komputerowo- 

edukacyjna, rekreacyjno-rehabilitacyjna. Funkcjonowanie Domu opiera się na współpracy 

z rodzinami, opiekunami, społecznością lokalną, placówkami kulturalno-oświatowymi, 

ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, powiatowym 

urzędem pracy, poradniami zdrowia psychicznego, kościołem oraz innymi organizacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Tchórzewie zapewnia uczestnikom transport z miejsca zamieszkania do ŚDS i powrotny. 

Podczas podróży opieka sprawowana jest przez pedagoga. Uczestnicy w ramach pracowni 

kulinarnej mają zapewniony gorący posiłek. 
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43. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie 

 

 

 

„ Jesteśmy tacy sami….” 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Sochaczew 

Adres: 96 – 500 Sochaczew, ul. Zamkowa 4a 

Telefon/fax: (46) 863 55 80 

Adres email: sds-sochaczew@o2.pl  

Dyrektor: Joanna Majewska 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 50 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku, 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie jest placówką wsparcia 

dziennego dla osób przewlekle chorych psychicznie i osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. W placówce zatrudnionych jest 17 osób. W domu prowadzone są zajęcia z 

zakresu treningów umiejętności, terapii zajęciowej, poradnictwo psychologiczne, zajęcia 

muzyczne oraz zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej. Placówka usytuowana jest w 

budynku wolnostojącym, na obrzeżach miasta, w pobliżu malowniczej rzeki Bzury. 

Budynek otoczony jest zielonym ogrodem. Powierzchnia użytkowa, która pozostaje w 

dyspozycji ŚDS to 750 m2. Taka powierzchnia gwarantuje komfort pobytu i spokój 

wszystkim podopiecznym. ŚDS oferuje różnorodne formy wsparcia dla 50 osób w dobrze 

wyposażonych 8 pracowniach: 

 Pracowni zajęć świetlicowych, 

 Pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego, 

 Pracowni technicznej, 

 Pracowni florystyczno-botanicznej, 

 Pracowni plastycznej, 

 Pracowni rękodzielniczej, 
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 Pracowni komputerowej, 

 Sali rehabilitacji ruchowej.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie oferuje różnorodne formy 

wsparcia i terapii nie tylko dla uczestników ŚDS, ale także dla ich rodzin. Działania 

nakierowane są na szeroko pojętą, pełną integrację podopiecznych oraz ich opiekunów ze 

społeczeństwem ludzi sprawnych. Corocznie w ŚDS organizowane są spotkania 

integracyjne „Dzień dla rodziny”, w którym uczestniczą przedstawiciele władz miasta i 

powiatu oraz instytucji i organizacji działających w środowisku lokalnym. Od wielu ŚDS 

lat organizuje „Spotkania Kolędowe” dla wszystkich instytucji i organizacji na co dzień 

współpracujących z placówką. Ponadto ŚDS jest inicjatorem i organizatorem 

„Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów 

Samopomocy”, w którym biorą udział placówki z terenu całego Mazowsza. W 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie osoby niepełnosprawne mają 

możliwość podtrzymywania swoich umiejętności oraz rozwijania pasji i zainteresowań. 

Utalentowanym podopiecznym placówka organizuje wystawy twórczości.  
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44. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna nazwa placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy    

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Sokołów 

Podlaski  

Adres: ul. Kosowska 83, 08-300 Sokołów Podlaski  

Telefon /fax: (25) 787 60 13  

Adres email: sds@sokolowpodl.pl  

Kierownik: Edyta Zajadacz 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 40  

Godziny funkcjonowania: 7.15 – 15.45  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim jest placówką pobytu 

dziennego dla osób chorujących przewlekle psychicznie i osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Z usług ŚDS korzystają też osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 

oraz ze spektrum autyzmu. ŚDS jest czynny  od poniedziałku do piątku. W sytuacjach 

wyjątkowych np. uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych, plenerach, wycieczkach itp. 

godziny pracy mogą ulec zmianie. Z usług domu korzystają osoby z terenu miasta Sokołów 

Podlaski oraz powiatu sokołowskiego, w miarę wolnych miejsc. Dom zapewnia codzienne 

dojazdy uczestnikom terapii na zajęcia autobusem 20 miejscowym. Dom bez barier 

architektonicznych z podjazdem i windą, jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  W ramach usług świadczonych przez tutejszą placówkę uczestnicy 

mają możliwość spożywania codziennie gorącego posiłku, opłacanego indywidualnie bądź 

też finansowanego przez ośrodki pomocy społecznej.   
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Zajęcia w ŚDS odbywają się według opracowanych planów i harmonogramów. Są 

one prowadzone w formie grupowej jak i indywidualnej, dostosowane do możliwości i 

potrzeb uczestników.  Priorytetowo traktowane są treningi umiejętności społecznych: 

treningi  funkcjonowania w życiu codziennym:  

- trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,  

- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,  

- trening techniczny, 

- trening umiejętności praktycznych;  

treningi umiejętności interpersonalnych: 

 - trening umiejętności prowadzenia rozmowy, 

- trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, 

- trening radzenia sobie z objawami choroby, 

 - trening interpersonalny , kształtowania pozytywnych relacji uczestnika  z osobami 

bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w urzędach, 

 - grupa wsparcia;  

trening umiejętności spędzania czasu wolnego. 

Osoby mające problemy z porozumiewaniem się mają możliwość uczestniczyć 

w treningu komunikacyjnym, zajęciach komunikacji alternatywnej  i wspomagającej. 

W ofercie ŚDS znajduje się socjoterapia, psychoedukacja, biblioterapia, drama. Jest też 

zatrudniony psycholog z konsultacji, którego można korzystać. Codziennie prowadzone są 

zajęcia ruchowe do wyboru, w tym: gimnastyka, ćwiczenia na siłowni, na przyrządach, 

tenis stołowy, zajęcia z Nordic Walking a w okresie letnim - gry zespołowe. Nasz Dom 

dysponuje dużym terenem zielonym wokół budynku, na którym mamy ogródek warzywny, 

skalniak, boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Organizujemy też na swoim 

terenie spotkania integracyjne, pikniki. ŚDS dysponuje kilkoma pracowniami, w których 

prowadzona jest arteterapia – terapia sztuką. Dzięki tym działaniom uczestnicy terapii mają 

możliwość dzielić się swoimi przeżyciami, emocjami, redukować swój stres. Zajęcia te są 

metodą rozwoju osobistego, dającymi możliwość rozwijania talentu czy to w zakresie 

muzyki, teatru, sztuk plastycznych, dziewiarskich, rzeźby czy pracy w drewnie. W naszej 

placówce oferujemy naszym uczestnikom również zajęcia z zakresu sztuki użytkowej, 

zdobnictwa czy dekoratorstwa. Chętni, zainteresowani mogą uczyć się czy realizować 

swoje zainteresowania na pracowni komputerowej. Z pewnością każdy znajdzie coś dla 

siebie! 
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45. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Dzielnicy Praga Południe m.st. 

Warszawy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Miasto 

Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Warszawskie Koło Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Adres: ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa 

Telefon, fax:  (22) 810 94 81 

Adres email: sds.grochowska@psoni.org.pl  

Kierownik: Anna Andrzejewska 

Typ: B  

Liczba miejsc: 45 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku, 07.30 – 16.30 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest placówką dziennego wsparcia 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka jest prowadzona przez 

Warszawskie Koło Stowarzyszenia od 2000 roku. Warszawskie Koło PSONI jest 

organizacją pozarządową, która działa od roku 1963. Uczestnikami placówki są dorosłe 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także 

osoby z niepełnosprawnością sprzężoną: o ograniczonej sprawności motorycznej, z 

zaburzeniami widzenia, słyszenia, poruszające się na wózku inwalidzkim, z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu, z epilepsją, z chorobami typu cukrzyca, astma, zakrzepica, z 

zaburzeniami psychicznymi. Placówka ma swoją siedzibę w lokalu użyczonym przez 
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Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe, w pobliżu Parku Skaryszewskiego. Zajmuje 

powierzchnię ponad 400 m2 na parterze i piętrze. Wyposażona jest we wszelkie niezbędne 

sprzęty umożliwiające realizację założeń programowych i celów opisanych poniżej. 

Wsparcie w placówce otrzymują osoby, które po zakończonej edukacji szkolnej nie 

znalazły zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub nie adaptowały się do warunków 

innych placówek. Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

wieloprofilowe postępowanie rehabilitacyjno-terapeutyczne, realizowane poprzez szereg 

działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności 

życiowej.  

Cele szczegółowe:  

• poprawa kondycji fizycznej oraz wyrównywanie deficytów motorycznych poprzez 

systematyczną rehabilitację ruchową indywidualną i grupową,  

• reintegracja społeczna i przeciwdziałanie stereotypom,  

• wieloprofilowe usprawnianie – ukierunkowane na podnoszenie umiejętności z zakresu 

samoobsługi oraz zaradności życiowej,  

• zaszczepienie pasji twórczych – udział w zajęciach w pracowniach rękodzieła, 

muzykoterapii, tańce integracyjne,  

• kształtowanie samooceny i postaw zaradności życiowej,  

• aktywizacja zawodowa,  

• kreowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej.  

Powyższe cele są realizowane poprzez:  

• zajęcia terapeutyczne – prowadzone w pracowniach: ceramicznej, kulinarnej, stolarskiej, 

plastycznych, paverpola, wikliny papierowej,  

• treningi: umiejętności społecznych, kulinarny, higieniczny, ekonomiczny, porządkowy, 

umiejętności praktycznych, spędzania wolnego czasu,  

• zajęcia rozwijające ekspresję twórczą – muzykoterapia, nauka gry na bębnach, tańce 

integracyjne,  

• zajęcia reedukacyjne – utrwalanie wiedzy zdobytej w szkole: czytanie, pisanie, liczenie,   

• zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb poszczególnych osób niepełnosprawnych 

oraz grupowe,  

• praca socjalna – poradnictwo dla uczestników i ich rodzin,  

• organizowanie imprez okolicznościowych z okazji świąt, wyjść, wycieczek. 

Wyżywienie w placówce obejmuje 2 posiłki w ciągu dnia, z czego śniadanie 

uczestnicy przynoszą we własnym zakresie (suchy prowiant), drugi posiłek jest 
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przygotowany w ramach treningu kulinarnego. Jest to danie ciepłe: zupa lub drugie danie. 

Placówka nie organizuje dowozu uczestników na zajęcia. 

46. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A w 

Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy   

 

 

 

 

 

 

 

Pełna nazwa placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z Filią nr 1 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Miasto 

Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe  

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Warszawskie Towarzystwo Pomocy 

Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi 

Adresy:  Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grochowska 259A, 03 - 844 

Warszawa    

  Środowiskowy Dom Samopomocy Filia nr 1 ul. Jagiellońska 54,  

Telefon/telefony/fax: (22) 810 92 87; (22) 870 67 22 

Adres email: wtplio@firma.pl 

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia:  Małgorzata Spurek 

Typ: A 

Liczba miejsc: 45 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Jednym z głównych celów programowych Środowiskowego Domu Samopomocy 

wraz z Filią nr 1 jest kształtowanie podstawowych umiejętności codziennego życia osób 

wracających do społeczności po kryzysie psychicznym. Zajęcia terapeutyczne odbywają 

się w formie treningowej. Trening budżetowy ma na celu naukę gospodarowania 

pieniędzmi, racjonalnego dzielenia kwoty na poszczególne wydatki oraz uczenie 

regularności i odpowiedzialności w uiszczaniu opłat. Trening kulinarny pozwala 

uczestnikom opanować podstawowe umiejętności przygotowywania posiłków zarówno 

tych prostych jak i tych bardziej złożonych, estetyki przygotowania potraw i spożywania. 

Trening higieniczny dotyczy estetyki wyglądu, zasad utrzymania w czystości swojego ciała 

jak również otoczenia i przestrzeni wokół siebie. Trening umiejętności praktycznych uczy 
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korzystania z najbardziej potrzebnych sprzętów gospodarstwa domowego. Trening 

zdrowego stylu życia ma na celu promowanie zdrowego odżywiania się, aktywności 

fizycznej oraz higieny psychicznej. Kolejnym ważnym celem działań terapeutycznych jest 

poprawa funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie relacji 

interpersonalnych oraz zachowań i reakcji w sytuacjach konfliktowych, trudnych i 

stresujących. Treningi te pomagają poznawać różnice indywidualne w sposobie 

reagowania na różne bodźce, poznawać emocje i rozumieć je. Trening komunikacji 

kształtuje umiejętności właściwego wyrażania siebie z zachowaniem odrębności, 

prywatności i szacunku wobec siebie i innych. Zajęcia te poprzez ćwiczenia w grupie 

poszerzają zakres dotychczasowych umiejętności uczestników ukazując różne formy 

komunikowania się, co w znacznym stopniu zostało zubożone przez chorobę. Trening 

rozwiązywania problemów pozwala uczestnikom omawiać trudne, problemowe sytuacje 

dnia codziennego jak i te bardziej kryzysowe. Grupa wsparcia pokazuje uczestnikom jak 

różne wydarzenia wpływają na nas, jak należy rozumieć różne sytuacje dnia codziennego  

i co nasze reakcje powodują w innych osobach. Uczą jaką siłę mają emocje w 

konfliktowych sytuacjach i jak konstruktywnie je rozładowywać bez negatywnego wpływu 

na otoczenie. Trening umiejętności społecznych pomaga w nabyciu uczestnikom 

szerokiego wachlarza umiejętności przydatnych w kontaktach społecznych. Zajęcia 

doskonalą  m.in. poznanie samego siebie, dostrzeganie potrzeb, właściwe patrzenie na 

różnice w poglądach, bycie dobrym obserwatorem, mówienie w sposób rzeczowy, 

okazywanie szacunku drugiej osobie, unikanie ocen, krytyki oraz nabywanie umiejętności 

przyznawania się do błędu. Dużym problemem w codziennym funkcjonowaniu osób 

z zaburzeniami psychicznymi jest gospodarowanie czasem wolnym. Często występuje 

depresyjność, wycofanie, apatia. Uczestnictwo w takich zajęciach jak arteterapia, kółko 

Eureka, klub filmowy, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, muzykoterapia, 

relaksacja, biblioterapia korzystnie wpływa na rozwijanie zainteresowań, zwiększa 

aktywność, pobudza do działania, zaciekawia, obniża lęk, relaksuje. W Środowiskowym 

Domu Samopomocy prowadzone są także spotkania indywidualne dostosowane do potrzeb 

i charakteru choroby uczestnika. Poradnictwo psychologiczne obejmuje działania 

wspierające daną osobę w procesie leczenia, utrzymania regularności leczenia, pomocy w 

utrzymaniu systematyczności wizyt lekarskich, wspomagania w radzeniu sobie z objawami 

choroby, rozpoznawania objawów zwiastunowych, interweniowania w sytuacji 

pogorszenia stanu psychicznego oraz objęcia pomocą w sytuacjach kryzysowych. 
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47. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

 

 

„Wierzymy, że każda osoba niepełnosprawna 

jest  

niepowtarzalnym darem i ma innym wiele  

do ofiarowania. 

 

 

Pełna nazwa placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy „Chata z pomysłami” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Miasto 

Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami” 

Adres: ul. VI Poprzeczna 23, 04-620 Warszawa - Wawer 

Telefon/telefony/fax: (22) 812 08 66 

Adres email: sdschata@gmail.com  

Kierownik: Anna Zając 

Typ: B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Chata z pomysłami’ dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną działa w Aninie – Wawrze od 2008 r. Dom jest 

zlokalizowany w budynku po dawnym kinie „Wrzos”. Zajmujemy I piętro obiektu (bez 

windy) w budynku należącym do Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. 

Jest to miejsce, w którym każdy może rozwijać swoje umiejętności i dzielić się z innymi 

tym, co ma najlepszego. Naszym wsparciem chcemy także obejmować rodziny osób 

z niepełnosprawnością. Staramy się, by w “Chacie z pomysłami” każdy czuł się jak w 

domu. Dzięki pracy wyjątkowych terapeutów i asystentów oraz wsparciu wspaniałych 

przyjaciół udaje się nam to od ponad 10 lat. ŚDS zapewnia uczestnikom pełną opiekę od 

poniedziałku do piątku. Osoby pracujące w ŚDS, które prowadzą zajęcia z uczestnikami 

domu czuwają nad bezpieczeństwem i sprawują opiekę nad powierzonymi im osobami. 

Osoby słabiej funkcjonujące są wspierane w czynnościach samoobsługowych: jedzeniu, 

ubieraniu, toalecie. Wyżywienie jest realizowane w ramach treningu kulinarnego. Drugie 
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śniadania uczestnicy przynoszą z domu. Południowy posiłek przygotowany jest przez 

uczestników przy wsparciu instruktora, podczas codziennego treningu kulinarnego. W 

naszym Domu funkcjonują pracownie: artystyczna, ceramiczna, techniczna, 

muzykoterapeutyczna, kulinarna, rehabilitacyjna, ogrodnicza (a w sezonie zimowym – art 

recyclingu). Prowadzone są zajęcia indywidualne w ramach terapii psychologicznej, 

polisensorycznej oraz logopedycznej. Szczególne zamiłowanie do muzyki realizujemy w 

zespole bębniarskim "Tikaua Band" oraz w zespole "Kolaż" - ukierunkowanym na 

wykonywanie szlagierów polskiej piosenki patriotycznej oraz rozrywkowej. Posiadamy 

własny ogród „5-zmysłów”, który od wiosny do jesieni staje się naszą zewnętrzną 

pracownią oraz miejscem spotkań i odpoczynku. Z entuzjazmem korzystamy z uroków 

zielonego osiedla Anin, szczególnie z możliwości jakie daje nam pobliski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji: z basenu, zewnętrznej siłowni, stołu do tenisa stołowego, boiska do 

koszykówki oraz tężni solankowej. Środowiskowy Dom Samopomocy jest prowadzony 

przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

“Chata z pomysłami”, którego działanie oparte jest na przekonaniu, że każdy człowiek jest 

niepowtarzalnym darem i ma innym wiele do ofiarowania. Dlatego celem naszej 

działalności jest ułatwianie osobom z niepełnosprawnością wyjścia z osamotnienia poprzez 

tworzenie takich miejsc i sytuacji, które zbliżają ludzi niezależnie od stopnia sprawności 

i służą wzajemnemu odkrywaniu. 
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48. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

 

 

 

„Bezpieczna ostoja w środowisku 

lokalnym” 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Miasto 

Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii 

i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa” 

Adres: ul. Zalipie 17, 02-548 Warszawa 

Telefon/telefony/fax: (22) 499 12 42 

Adres email: stazaliowa@wp.pl  

Kierownik: Marcin Golański 

Typ: A 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy w 2009 roku, aby wspierać rozwój 

środowiskowych form rehabilitacji, ukierunkowanych na przywrócenie i rozwijanie u osób 

dotkniętych zaburzeniami psychicznymi różnych kompetencji potrzebnych do 

samodzielnego życia, uczenia się i pracy w społeczności. W oparciu o model opieki 

środowiskowej działa ŚDS Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, w którym pracuje 

większość osób tworzących Stowarzyszenie. Nasz ŚDS oferuje wsparcie i pomoc 

psychologiczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy korzystają z 

cotygodniowej terapii indywidualnej i ćwiczą różne umiejętności praktyczne (m.in. 

gotowanie, sprzątanie, planowanie zakupów, dbanie o higienę) oraz społeczne (m.in. 

nawiązywanie kontaktu z innymi, współpraca w grupie). Dzięki tym treningom mają szansę 

na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i zaistnienie na rynku pracy. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy Zalipie 17 funkcjonuje od 15 lat. Placówka 

przeznaczona jest  dla 25 osób z osób przewlekle psychicznie chorych. ŚDS zapewnia 

dzienną pomoc w formie zajęć grupowych, indywidualnych dla chorych oraz oferuje 

również wsparcie dla rodzin uczestników. Celem nadrzędnym jest zatrzymanie procesów 

chorobowych, ilości hospitalizacji oraz readaptacja społeczna, tj. powrót do pełnionych ról 

społecznych, rodzinnych czy zawodowych. Do realizacji tych celów służą: zajęcia w 

formie treningów: trening  porządkowy, trening kulinarny, trening zakupowy. Zajęcia w 

ŚDS odbywają się w oparciu o tygodniowy harmonogram zajęć, które to zajęcia można 

podzielić z uwagi na ich charakter jako: aktywizacja poznawcza i edukacyjna, 

usprawniające zajęcia fizycznie, treningowe, kształtujące umiejętności społeczne, 

psychologiczne.  

Sam Ośrodek składa się z dwóch budynków, jednego nowoczesnego pawilonu 

wolnostojącego oraz zaadaptowanego budynku willowego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. ŚDS dysponuje też terenem zielonym wykorzystywanym do zajęć z 

uczestnikami. 
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49. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
 

"Nie idź za mną,  

bo nie umiem prowadzić.  

Nie idź przede mną,  

bo mogę za Tobą nie 

nadążyć. 

Idź po prostu obok mnie 

 i bądź moim przyjacielem." 

 

Albert Camus  

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy  

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Miasto 

Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów  

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Warszawska Fundacja na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS 

Adres: ul. Górska 7, 00-740 Warszawa  

Telefon/telefony/fax: (22) 851 05 95 

Adres email: sds.gorska@postawnanas.org.pl 

Dyrektor: Zofia Pągowska 

Typ: B 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Górskiej 7 dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) działa od listopada 1999 r. Utworzony przez 

OPS Mokotów w jego strukturze funkcjonował 12 lat do roku 2012. W wyniku procesu 

standaryzacji mazowieckich ŚDS-ów został wyłączony ze struktur OPS Mokotów. W 

okresie 2013-2017 prowadzony był przez Warszawskie Koło PSONI. Rok 2018 był 

pierwszym rokiem prowadzenia ŚDS przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS w ramach wygranego konkursu 

Urzędu Dzielnicy Mokotów na lata 2018-2020. Jest to placówka pobytu dziennego, 

funkcjonująca 5 dni w tygodniu. Placówka przeznaczona jest dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych głównie na 

terenie Dzielnicy Mokotów. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość uczestnictwa 

w ŚDS osób spoza dzielnicy. Uczestnikami zajęć ŚDS są osoby z niepełnosprawnością 
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intelektualną, absolwenci szkolnictwa specjalnego (podstawowe szkoły specjalne, klasy 

przysposabiające do zawodu, zawodowe szkoły specjalne). Zajęcia prowadzone w 

placówce mają na celu zapobieganie marginalizacji tej grupy osób niepełnosprawnych, 

zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu oraz wsparcie rodzin w sprawowaniu nad nimi 

opieki. Oferta ŚDS wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które wymagają 

środowiskowego wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną dającą im możliwość 

funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania 

umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej 

do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć. W swoich działaniach 

skupiamy się w pracy z uczestnikami zajęć nad ich społecznym funkcjonowaniem. Staramy 

się aby ich aktywizacja społeczna realizowana była w praktyce. Głównie dzieje się to 

poprzez zajęcia w pracowniach, udział w treningach, ale także poprzez ich aktywne 

uczestnictwo w rożnego typu projektach, do których jesteśmy zapraszani, i które jako 

placówka sami realizujemy. W naszej codziennej pracy duży nacisk kładziemy na pracę z 

rodzinami i integrację środowiska. Na stałe współpracujemy z różnymi podmiotami 

działającymi na rynku pomocy osobom niepełnosprawnym w celu wsparcia naszych rodzin 

w sytuacjach tego wymagających. Włączamy się we wszystkie działania partnerstwa 

lokalnego Moje Sielce zaznaczając w nim aktywnie swoją obecność. Dotyczy to wszelkich 

działań związanych z osobami z NI zarówno na terenie m. st. Warszawy jak i Mazowsza. 

ŚDS jest też aktywnym członkiem Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym wraz z innymi podmiotami działającymi w 

Warszawie pracujemy nad rozwiązaniami wspierającymi OzNI i ich rodziny. Dziewiąty 

rok wydajemy ośrodkową gazetkę „Nasz świat pod siódmym”. Jej redaktorami są nasi 

uczestnicy zajęć. Ma ona z każdym rokiem coraz więcej czytelników śledzących codzienną 

pracę Ośrodka. W ramach pracowni komputerowej tworzymy ośrodkową stronę 

internetową www.gorska7.pl, na której umieszczamy najciekawsze informacje 

z działalności Domu. Mamy też swój profil na Facebooku. W ramach naszej pracy 

integrujemy warszawską społeczność placówek dla osób z NI poprzez organizację 

okazjonalnych i cyklicznych spotkań. W roku 2018 zaczęliśmy też współpracę ze Szkołą 

integracyjną w celu przeprowadzenia spotkań integracyjnych uczniów i naszych 

uczestników zajęć. W ramach działań Fundacji prowadzimy pracę z rodzinami nad 

zabezpieczeniem przyszłości OzNI poprzez budowę dla nich kręgów wsparcia. W naszej 

placówce pracujemy nad budową  3 takich kręgów wsparcia dla wybranych uczestników 

zajęć. Jesteśmy też w kontakcie z pozostałymi warszawskimi kręgami, integrując wspólne 
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działania. Dzięki wsparciu Fundacji rodziny z ŚDS mogły przejść przez cykl 3 m-ch 

szkoleń organizowanych dla rodzin, rodzeństw i opiekunów z tematyki „Bezpiecznej 

przyszłości OzNI”.  
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50. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 

 

„W Domu na Żytniej mam to, czego w 

domu pragnęłam doznać od mojej mamy” 

                     Anna 

„Chętnie przychodzę  do ŚDS, 

bo w nim trudno czuć się 

samotnie” 

                 Iwona 

„ŚDS jest szkołą we wzajemnych relacjach, 

zaistnienia spokoju” 

             Janusz 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Wola 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wola  

Adres: ul. Żytnia 75/77, 01-149 Warszawa  

Telefon/fax: (22) 631 10 96 

Adres email: zytnia7577@op.pl  

Kierownictwo: Dyrektor OPS Dzielnicy Wola Bogusława Biedrzycka,  

   Kierownik ŚDS Grażyna Adamaszek- Kubaszewska 

Typ: A 

Liczba miejsc: 35 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w 1997 r. Działa w strukturach Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Przeznaczony jest dla osób 

dorosłych  

z doświadczeniem choroby psychicznej. Środowiskowy Dom Samopomocy na Żytniej 

mieści się na parterze budynku. Poza przestrzennymi, wygodnymi salami dysponuje 

zadaszonym tarasem i dużym ogrodzonym ogrodem. Każdy może znaleźć w nim miejsce 

dla siebie, ale ze względu na bardzo serdeczną atmosferę i ciekawe formy spędzania czasu 

zwykle jesteśmy razem. Codziennie wspólnie jemy śniadanie i obiad oraz rozmawiamy na 

zebraniach  
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o ważnych dla nas sprawach i planach na najbliższe dni. Każdego dnia mamy też 

różnorodne zajęcia, tak by każdy mógł wybrać coś dla siebie. Jedni korzystają np. z zajęć 

ruchowych czy uprawiania ogrodu, inni wolą zajęcia plastyczne, czy forum dyskusyjne - 

Klub Ciekawych Wszystkiego. Dużym zainteresowaniem cieszy się relaksacja i nauka 

gotowania zawsze zakończona degustacją przygotowanych dań. Wyboru zajęć dokonują 

uczestnicy ze wsparciem terapeuty, stosownie do swoich potrzeb i możliwości. Co roku 

organizujemy dużą imprezę dla  szerokiego grona odbiorców. Prezentujemy wtedy nasze 

osiągnięcia, jednocześnie budując sieć tolerancji i wsparcia. Ważne dla nas jest tworzenie 

atmosfery akceptacji i zrozumienia dla problemów osób z zaburzeniami psychicznymi i to 

nie tylko w ŚDS, ale w szeroko pojmowanym środowisku lokalnym. Chodzimy na 

wycieczki, do kina,  teatru, galerii. Staramy się także co roku wyjechać na kilkudniową 

wycieczkę w ciekawe miejsce. Organizujemy wspólne obchody różnych świąt: np. zabawy 

karnawałowe, Andrzejki, czy spotkania Wigilijne i Wielkanocne. Wsparcia w ŚDS udziela 

kreatywny i profesjonalny zespół pracowników. Wszyscy uczestnicy zaangażowani są w 

ustalanie planów ŚDS i ich realizację: od przygotowywania śniadań, po organizację zabaw 

czy innych zajęć. Dla uczestników bardzo ważna jest pomoc socjalno-bytowa w tym 

możliwość korzystania z pralki, prysznica czy żelazka. Osoby korzystające z naszego ŚDS 

to głównie mieszkańcy Dzielnicy Wola, dlatego do ŚDS najczęściej docierają pieszo lub 

korzystają z komunikacji miejskiej. Nie mamy własnego środka transportu. Uczestnicy 

ŚDS tworzą wspólnotę, wspierają się wzajemnie, pomagają w drobnych czynnościach 

życia codziennego, odwiedzają się w dni wolne  i organizują sobie wolny czas, np. gotując 

wspólnie obiad. Bogata oferta Domu oraz przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja  poczuciu 

bezpieczeństwa, nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym i 

sytuacjach trudnych, a także nawiązywaniu potrzebnych i ważnych relacji. Poprawia 

funkcjonowanie społeczne i jakość życia uczestników, zmniejsza proces wykluczenia społecznego 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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51. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

 

 

Nie ma rzeczy niemożliwych 

  (nieoficjalnie: „My nie damy rady?!”) 

  

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Żoliborz 

Adres: ul. Rydygiera 3, 01-793 Warszawa  

Telefon/telefony: (22) 839 49 97, (22) 839 56 95, (22) 839 66 23 

Adres email: sekretariat@sds-zoliborz.waw.pl  

Dyrektor: Małgorzata Bortko 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 60 

Godziny funkcjonowania: dla typu A od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00,  

dla typu B od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00. 

 

Środowiskowy dom samopomocy typu A jest miejscem wspierającym osoby 

z doświadczeniem choroby psychicznej. Środowiskowy dom samopomocy typu B jest 

miejscem wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nasz Dom oferuje 

uczestnikom wachlarz zajęć terapeutycznych, artystycznych, ruchowych oraz treningów 

umiejętności życiowych i społecznych, dzięki którym każda osoba rozwija swoją 

samodzielność, również poza ŚDS. Nasze działania dążą do ogólnej poprawy jakości życia 

i funkcjonowania, zapobiegania nawrotom choroby i izolacji społecznej. Uczestnicy mają 

możliwość uczyć się nowych umiejętności także od siebie nawzajem. W ŚDS wzmacniana 

jest inicjatywa uczestników w tworzeniu kół samopomocy, w oparciu o zasoby i 

umiejętności osób korzystających z naszych usług. W ten sposób działają koła obsługi 

komputera, nauki języka angielskiego, szachowe, brydżowe, gimnastyka wschodu, 

decoupage oraz zespół muzyczny Indian Summer. W placówce od około 20 lat funkcjonuje 

zespół artystyczny Vena, który stał się rozpoznawalną wizytówką Domu nie tylko w 

środowisku osób chorych. Dzięki zajęciom scenicznym uczestnicy mają możliwość 

usprawniania funkcji pamięciowych, pracowania nad radzeniem sobie z tremą, 
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podniesieniem swojej samooceny. Poprzez udział w koncertach uczestnicy nabywają 

umiejętności autoprezentacji co jest przydatne w procesie np. poszukiwania pracy. 

W czasie zajęć uczestnicy uczą się odgrywania ról, śpiewu i emisji głosu, ćwiczą dykcję. 

Zajęciami wyróżniającymi nasz Dom są warsztaty emisji głosu. Choroba często odbiera 

ekspresję wypowiedzi, pojawiają się trudności w rozpoznawaniu emocji własnych 

i rozmówcy. Emisja pozwala poznać swój głos i siebie. Pracując z dźwiękiem możemy 

otworzyć się na jego terapeutyczne działanie, odkryć swój potencjał, wyzwalać 

kreatywność oraz pozwalać sobie na osobisty rozwój. Nauka emisji głosu może stać się dla 

nas rodzajem radosnej zabawy, środkiem antystresowym i przynieść nam o wiele więcej 

korzyści niż tylko umiejętne wydobywanie głosu. Dom jest przyjaznym miejscem w 

którym uczestnicy funkcjonują w rożnych rolach poza rolą pacjenta. W naszym Domu 

najbardziej zależy nam na rodzinnej atmosferze, indywidualnym podejściu do każdego 

człowieka, dbaniu o rozwijanie pasji uczestników. Istotną dla nas kwestią jest aktywność 

uczestników w realizacji projektów takich jak aktywizacja zawodowa – projekt 

realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, projekt filmowy 

realizowany ze Stowarzyszeniem Pracownia Filmowa Cotopaxi, zespół Muzyczni 

Czarodzieje (realizowany we współpracy z uczestnikami środowiskowych domów 

samopomocy przy ul. Suwalskiej i przy ul. Wilczej), projekt Warszawskich Kręgów 

Wsparcia. Pracownicy ŚDS współpracują z rodzinami, opiekunami, innymi specjalistami 

zaangażowanymi we wsparcie osób z niepełnosprawnością. Prowadzą działania polegające 

na motywowaniu uczestników do aktywności fizycznej i jak najczęstszego kontaktu z 

przyrodą. Służą temu długie spacery, wycieczki do parków, lasu, aktywność na sali 

sportowej - zajęcia na siłowni, fitness, rozciąganie, usprawnianie motoryki dużej. 

Oprócz tego uwielbiamy gotować, tańczyć, śpiewać, realizować projekty 

artystyczne, rozmawiać, dużo żartować i się śmiać! 
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52. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Środmieście m.st. Warszawy 

 

 

„Otwórzmy Przed nimi Życie” 

 

Motto  PSONI 

 

 

 

 

Nazwa: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną  Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki:  Miasto 

Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście  

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Warszawskie Koło Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Adres: ul. Wilcza 9a m.3, 00-538 Warszawa  

Telefon/telefony/fax: (22) 623 81 33 

Adres email: sds.wilcza@psouu.org.pl  

Kierownik: Paweł Kosim 

Typ: B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 7.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wilczej rozpoczął swoją działalność 

w styczniu 1998 roku przy ul. Hożej 27. W związku z dostosowywaniem placówki 

do obowiązujących standardów od roku 2013 ośrodek przeniesiono do większego lokalu 

na ul. Wilczej 9a. Placówka od początku swojego istnienia prowadzona jest 

przez Warszawskie Koło PSONI i przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu od umiarkowanego do znacznego. Do placówki na zajęcia 

uczęszczają dorosłe osoby z dzielnicy śródmieście i innych warszawskich dzielnic. 

W ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne takie jak: muzykoterapia, zajęcia ruchowe 

oraz terapia zajęciowa w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, kulinarnej, pracowni 

komputerowej, stolarskiej. 

W ramach pracowni kulinarnej podopieczni wraz z terapeutą przygotowują 

codziennie gorący posiłek dla wszystkich  uczestników zajęć. Osoby uczęszczające na 



 

 

133 

 

zajęcia mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz ciekawego spędzania czasu, 

biorąc udział w różnych imprezach organizowanych na terenie placówki jak i poza nią, 

spacerach, wyjściach do kina czy innych miejsc użyteczności publicznej. Placówka 

pomaga także w dostępie do służby zdrowia, czy załatwianiu spraw urzędowych, z którymi 

podopieczni mają trudności. Personel placówki to zaledwie 5 osób z wieloletnim 

doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, co sprawia, że 

wszyscy dobrze się znamy i ułatwia to tworzenie na co dzień wręcz domowej atmosfery w 

placówce. Placówka nie zapewnia transportu uczestnikom, ale ze względu na swoje 

położenie w samym centrum miasta jest do niej łatwo dojechać z każdego miejsca w 

Warszawie środkami komunikacji miejskiej. Uczestnicy uczą się samodzielnie dojeżdżać 

na zajęcia lub są dowożeni przez rodziców czy opiekunów.  Dzięki  lokalizacji mamy też 

łatwy dostęp do miejsc kultury, kin, teatrów, muzeów, zabytków i parków, z których to 

chętnie korzystamy. Warszawskie Koło PSONI w okresie letnim organizuje dla 

uczestników zajęć turnusy rehabilitacyjne w różnych ośrodkach, z których mogą korzystać 

sami lub z opiekunami. Stanowi to doskonałe uzupełnienie zajęć prowadzonych w ciągu 

roku w placówce. Ośrodek organizuje też świąteczne spotkania wszystkich podopiecznych, 

ich rodziców i opiekunów co zdecydowanie sprzyja lepszemu poznawaniu się i co za tym 

idzie lepszej współpracy mającej na celu dobro podopiecznych naszej placówki. 
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53. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

  

 

 

 „Nie ma Pacjenta, jest Człowiek” 

 

 Antoni Kępiński 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Bemowo  

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo.  

Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa 

Telefon/fax: (22) 487 13 88; (22) 487 13 89 

Adres email: sds@opsbemowo.waw.pl 

Kierownictwo: Dyrektor OPS Dzielnicy Bemowo Izabela Zwierz    

Kierownik ŚDS Elżbieta Kluska  

Typ: A  

Liczba miejsc: 20 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób 

z doświadczeniem choroby psychicznej. Podstawowym celem działalności jest 

zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym oraz podtrzymywanie i 

rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Dom proponuje 

uczestnikom bogaty program wspierająco-aktywizujący, który realizowany jest w formie 

zajęć indywidualnych i grupowych. Oferta zajęć skierowana jest przede wszystkim do 

mieszkańców Bemowa, a w przypadku wolnych miejsc przyjmujemy również osoby z 

innych dzielnic Warszawy. ŚDS zapewnia: akceptację i zrozumienie, szansę na rozwój 

zainteresowań, przyjazną atmosferę, możliwość aktywnego spędzenia czasu, wsparcie 

zespołu terapeutycznego dla uczestników i ich rodzin. 
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Dom proponuje usługi w formie programu wspierająco-aktywizującego, który 

obejmuje: 

1. treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności 

praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi 

osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,  w urzędach, w 

instytucjach kultury; 

3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijania zainteresowań 

literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach 

towarzyskich i kulturalnych; 

4. poradnictwo psychologiczne; 

5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie 

i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu 

do jednostek ochrony zdrowia; 

7. niezbędną opiekę; 

8. terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 

9. terapię zajęciową tj.: zajęcia plastyczne, manualne, ogrodnicze, prowadzenie kroniki, 

dbanie o kwiaty, opiekę nad zwierzęciem domowym, plastykę użytkową, haft, 

rękodzieło artystyczne; decoupage; 

10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii 

zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej 

na przystosowanym stanowisku pracy.  

  Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników 

Domu, ich zainteresowań oraz samopoczucia. 
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54. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

 

 

„Pomagając innym pomagasz i sobie” 

 

Autor nieznany 

 

 

Nazwa: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Bielany 

Adres: ul. Grębałowska 14, 01-808 Warszawa  

Telefony:  (22) 864 15 40/41- Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy typ B  

(22) 865 15 80/81 - Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy typ A 

Adresy email: ogólny: sekretariat@bsdsbielany.waw.pl 

BŚDS A: bsdsa@bsdsbielany.waw.pl 

BŚDS B: bsdsb@bsdsbielany.waw.pl  

Dyrektor BŚDS typ B - Aleksandra Malinowska  

Kierownik BŚDS typ A – Ewa Kucharczyk - Deja 

Liczba miejsc: 80  

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku BŚDS A 8.00 – 16.00,  

 BŚDS B 7.00 – 17.00  

 

Oferta Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy adresowana jest do 

osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (35 miejsc – BŚDS program A) oraz do osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi (45 miejsc - BŚDS 

program B). Dom rozpoczął swoje funkcjonowanie w 2000 roku, do 2012 roku pozostawał 

w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany, od 1 stycznia 2013 roku 

wyodrębnił się ze struktur OPS i rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka 

organizacyjna. Dom jest formą oparcia społecznego, przeznaczoną dla osób, które mają 

poważne trudności w życiu codziennym i wymagają postępowania wspierająco–

aktywizującego w warunkach pobytu dziennego. W sposób szczególny to co wyróżnia 

Dom i powoduje, że spotyka się on z bardzo dużym zainteresowaniem osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin są m.in.: 

 lokalizacja Domu i duży ogród, w którym odbywa się dużo zajęć dla uczestników, 

mailto:sekretariat@bsdsbielany.waw.pl
mailto:bsdsa@bsdsbielany.waw.pl
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 systematyczne podnoszenie kompetencji zawodowych w wielu obszarach tematycznych 

pracowników obu zespołów wspierająco – aktywizujących, 

 bogata i kompleksowa oferta Domu obejmująca m.in. w BŚDS A; pracę w trialogu: 

uczestnik - rodzina - specjalista, cotygodniowe spotkania psychoterapeutyczne, 

interwencję kryzysową i wsparcie w trudnych sytuacjach, w BŚDS B; W BŚDS B: 

realizację wielu niestandardowych treningów i zajęć dla osób niepełnosprawnych, 

skoncentrowanych na rozszerzaniu ich zaradności i samodzielności życiowej oraz 

integracji (zajęcia sportowe realizowane w formie rehabilitacji ruchowej, zajęć z zumby, 

wycieczki i inne); w miarę możliwości Dom realizuje projekty, które poszerzają ofertę 

merytoryczną Domu (m.in. Video Mapa Bielan), 

 kompleksowa pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych realizowanych dzięki stałej 

współpracy ze specjalistami z  Zespołu Leczenia Środowiskowego Szpitala 

Bielańskiego, jak również współpracy z innymi specjalistami w zależności od 

indywidualnych potrzeb uczestników, 

 wspieranie uczestników w tworzeniu jak najszerszej sieci wsparcia złożonej z 

kontaktów rodzinnych, przyjacielskich i specjalistów,  

 współpraca z rodzinami uczestników BŚDS program B będąca od wielu lat 

priorytetowym i integralnym elementem pracy terapeutycznej, realizowana w formie 

wsparcia specjalistycznego, spotkań edukacyjnych, integracyjnych, wspólnej 

organizacji imprez i uroczystości integrujących rodziny w naturalnych formach,  

 współpraca z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi 

jednostkami oraz podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej i profilaktyki 

związanej z szeroko pojętym problemem zdrowia psychicznego uczestników Domu; 

ważnym, stałym elementem pracy Domu jest współpraca z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej dzielnicy Bielany w zakresie interdyscyplinarnej działalności,  mającej na 

celu pomoc uczestnikom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie, 

 realizacja pracy nad przełamywaniem błędnych i krzywdzących schematów 

postrzegania osób niepełnosprawnych, polegająca m.in. na kształtowaniu poczucia 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje, promowaniu antyinfantylnych form 

komunikacji. 

Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku oraz w szczególnych 

przypadkach, dowóz do ośrodka (dzięki współpracy z OPS Bielany) . 
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W swoich działaniach kierujemy się  prawem do godności, poszanowania i autonomii 

nas wszystkich.  
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55. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

 

 „Miej taki punkt widzenia, 

 z którego dobrze widać  

drugiego człowieka” 

 

 - Ryszard Wasilewski 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Targówek 

Adresy: siedziba -  Typ A: ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, 

Typ B: ul. Suwalska 11, 03-252 Warszawa, 

miejsca całodobowego pobytu: ul. Łojewska 8 m. 76, 03-392 

Warszawa 

Telefon/telefony/fax: Siedziba -  typ A (22) 614 21 33; 508 661 167,  

typ B (22) 814 16 79; 508 661 158 

Adres email: sds@sds-targowek.waw.pl  

Dyrektor: Katarzyna Tomanek-Bukowska 

Typ: A i B  

Liczba miejsc: 60; Typ A – 30, Typ B - 30 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” świadczy usługi wspierające 

w formie pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, głównie  

z rozpoznaniem schizofrenii - Typ A i osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego 

stopnia,  również ze sprzężeniami i autyzmem  - Typ B. Celem działalności Domu jest 

kompensowanie skutków niepełnosprawności poprzez zwiększenie samodzielności 

i zaradności życiowej uczestników, motywowanie do aktywności i rozwijania 

zainteresowań, wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Dom proponuje wsparcie i niezbędne działania 

opiekuńcze w ramach prowadzonych treningów i zajęć wspierająco-aktywizujących: 

— trening umiejętności praktycznych i samoobsługowych, 

— trening higieny osobistej, 

— trening kulinarny, 
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— trening budżetowy, 

— trening umiejętności spędzania czasu wolnego,  

— trening umiejętności interpersonalnych rozwiązywania problemów, 

— terapia zajęciowa, 

— terapia ruchowa i rehabilitacja (typ B), 

— zajęcia i rozmowy wspierające z psychologiem, 

— wyjścia, wycieczki, spacery, spotkania, udział w zawodach  sportowych. 

Oferta oraz sposób prowadzenia zajęć terapeutycznych śds uzależnione są od 

rodzaju dysfunkcji, rozróżniając oczekiwania i sposób funkcjonowania osób przewlekle 

psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dostosowywane są do 

indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Niezależnie od różnorodności i 

wielości proponowanych zajęć mocno akcentujemy wzajemny szacunek i życzliwość, 

dbanie o pozytywne więzi i relacje oparte na zaufaniu oraz budowanie poczucia 

bezpieczeństwa w codziennych kontaktach interpersonalnych i działaniach 

merytorycznych. W śds można skorzystać z gorącego dwudaniowego obiadu. Dodatkowo 

w strukturach śds znajduje się miejsce całodobowego pobytu dla uczestników zmagających 

się z problemami psychicznymi. Jest to miejsce koedukacyjne, jednocześnie mogą 

korzystać z niego 3 osoby. Maksymalny pobyt w miejscu całodobowym wynosi 8 miesięcy 

w ciągu roku. Skierowanie na pobyt całodobowy następuje na wniosek uczestnika z 

uwzględnieniem jego sytuacji życiowej, rodzinnej a także potrzeb terapeutycznych. Bliższe 

informacje na temat uczestnictwa w śds można uzyskać na miejscu lub pod wskazanymi 

numerami telefonów.  
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56. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ursusie „Słoneczny Dom” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Ursus 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus  

Adres: ul. Prawnicza 54, 02-495 Warszawa 

Telefony: (22) 867 65 54, kom. 511 863 083 

Adres email: e-mail: sds@ops-ursus.pl 

Kierownictwo: Dyrektor OPS Dzielnicy Ursus Marzena Szaniawska,  

p. o. kierownika ŚDS Artur Szklarz 

Typ: A 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 

 

Celem zajęć programu wspierająco–aktywizującego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Ursusie jest zapewnienie osobom po przebytych kryzysach psychicznych, 

przewlekle chorującym wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, zaufania, przewidywalności, 

edukacji i stabilności. 

Założenia i cele ŚDS: 

 zapewnienie poczucia spokoju i bezpieczeństwa, 

 pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego, 

 motywowanie do leczenia specjalistycznego, 

 profesjonalne wsparcie terapeutyczne i psychologiczne, 

 uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów, 

 udzielanie wsparcia rodzinom, 

 aktywizacja zawodowa, 

 rozwijanie pasji i zainteresowań. 
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W ramach programu-wspierająco- aktywizującego prowadzone są następujące zajęcia: 

 umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, 

 umiejętności organizowania czasu wolnego, 

 trening umiejętności społecznych (wyjścia grupowe do kin, muzeów, teatrów, 

wycieczki plenerowe), 

 umiejętności interpersonalnych. 

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących pracowniach: 

 kulinarnej, 

 komputerowej, 

 muzykoterapii i relaksu, 

 plastycznej, 

 psychoedukacji, 

 koła redakcyjnego, 

 koła fotograficznego, 

 dobrze wyposażonej siłowni. 

Ważnym, ponadstandardowym działaniem od początku funkcjonowania placówki 

jest tworzenie i wydawanie kwartalnika Alternatywa. Do chwili obecnej wydanych zostało 

już 47 numerów. Praca przy tworzeniu kwartalnika daje uczestnikom satysfakcję, sprzyja 

podnoszeniu własnej samooceny. Publikowanie przez uczestników swoich artykułów, prac 

plastycznych, zdjęć, dzielenie się swoimi zainteresowaniami przynosi wzmocnienie poczucia 

własnej wartości. Poszukiwanie informacji w Internecie i przepisywanie artykułów to 

zdobywanie nowych oraz utrwalenie posiadanych już wcześniej umiejętności obsługi 

komputera, co za tym idzie to zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej. Redakcja 

gazety to promocja zdrowia psychicznego i kształtowanie nowego obrazu osób po kryzysach 

psychicznych poprzez kierowanie Alternatywy do szerokiego odbiorcy oraz dialog z 

czytelnikami. Nasze działania koncentrują się na realizacji nadrzędnego celu jakim jest 

wartość zajęcia i pracy jako środka leczniczego, a także zapobieganiu degradacji 

zdrowotnej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez realizację programu 

wspierająco-aktywizującego oraz wspólną pracę uczestników i zespołu terapeutycznego na 

rzecz budowy miejsca o podwyższonej tolerancji na inność oraz motywowanie do zmiany. 
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57. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

 

 

 Konkurują – ludzie mali, współpracują -  duzi,  

pomagają – wielcy. 

 

Autor nieznany 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Ursynów 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursynów  

Adres: ul. Pachnąca 95, 02- 790 Warszawa  

Telefon, fax: (22) 118 21 82 

Adres email: srodowiskowydom@ops-ursynow.pl   

Kierownictwo: Dyrektor OPS Marek Pawlęga,  

Kierownik ŚDS Sylwia Romanow - Rocka 

Typ: A 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 funkcjonuje w strukturze 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Placówka od 14 lat 

realizuje program wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i po 

kryzysach psychicznych. Skupia on zarówno osoby z ciężkimi zaburzeniami 

psychicznymi, lękami, trudnościami adaptacyjnymi, poczuciem bezradności, 

osamotnienia, depresją, jak i te, które doświadczyły traumy. Nazwa Środowiskowy Dom 

Samopomocy została przez uczestników placówki symbolicznie zmodyfikowana na Świat 

Dobrych Szans. Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy, jest wzajemna 

pomoc osób, które napotkały na swojej drodze podobne trudności i poszukują wspólnych 

rozwiązań. Placówka jest miejscem, które umożliwia uczestnikom wymianę bolesnych 

doświadczeń, czerpanie z nich wartościowych lekcji, organizowanie skutecznego systemu 

samopomocy i naukę oraz doskonalenie umiejętności przywracających poczucie siły, 

sprawczości, wiary we własne możliwości i nadziei na lepsze jutro. Wspólna praca 
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wzajemnie wspomagającej się grupy prowadzona jest, moderowana i umacniana pod 

okiem specjalistów, którzy tworzą zespół wspierająco–aktywizujący. Każdy uczestnik oraz 

członek zespołu bierze udział w życiu społeczności, którą współtworzy. Każdy uczestnik 

ma również szansę wykazać się własnym potencjałem, odbyć naukę trudnych dla niego 

rzeczy, doświadczyć emocji, które wcześniej były mu obce lub odległe, udoskonalić 

warsztat własnych umiejętności i podjąć pracę nad samym sobą i własnymi słabościami. 

Członkowie zespołu wspierająco–aktywizującego zapewniają uczestnikom zarówno 

pomoc w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym, co warunkowane jest każdorazowo 

specyfiką  całokształtu sytuacji osoby oczekującej pomocy.  

Środowiskowy Dom Samopomocy organizuje i świadczy: 

- treningi funkcjonowania w codziennym życiu umożliwiające udział min. w warsztatach 

higienicznych, umiejętności praktycznych i  kulinarno-budżetowych, 

- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oferujące warsztaty 

komunikacyjne, rozwoju osobistego, doskonalenia funkcji poznawczych, psychoedukacji 

itp., - treningi umiejętności spędzania czasu wolnego z zakresu np. rękodzieła, arteterapii, 

biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, kulturoznawstwa, filmoterapii i teatroterapii. 

Zakres i tematyka zajęć dostosowana jest do sytuacji, potrzeb i okoliczności, co 

sprzyja dobrej frekwencji ze strony uczestników i chęci do aktywności w tym zakresie. 

Uznajemy,  

że podstawą osiągnięcia jakichkolwiek efektów udzielenia wsparcia jest prawidłowa 

diagnoza i dostosowanie zajęć i pomocy do oczekiwań i możliwości każdego uczestnika. 

Rozwijamy zatem nieustannie warsztat pracy ceramicznej i rękodzielniczej w odpowiedzi  

na zainteresowanie tą formą aktywności, co jest bardzo konstruktywną i całościową 

propozycją terapii. Oferta ŚDS obejmuje także wsparcie psychologiczne i socjalne 

oraz konsultacje w zakresie dostępności do świadczeń i usług medycznych, pomoc 

w załatwianiu spraw urzędowych, niezbędną opiekę oraz szereg zajęć sportowych 

i rekreacyjnych. Placówka wyposażona jest między innymi w pokoje do pracy warsztatowo 

– terapeutycznej, mini siłownię, kuchnię z jadalnią, pokój relaksacyjny, kompleks 

łazienkowy, salę telewizyjną. Posiada liczny sprzęt gospodarstwa domowego do 

organizowania treningów i rozbudzania zainteresowań. Usytuowana jest w zaciszu 

zamkniętego osiedla, co zapewnia uczestnikom ciszę i spokój, a także poczucie 

bezpieczeństwa. Placówka nie zapewnia dojazdu. Uczestnicy mają możliwość skorzystania 

z obiadów w Punkcie Żywieniowym znajdującym się na terenie dzielnicy Ursynów, przy 

ul. Stryjeńskich 19. Uczestnicy i członkowie zespołu wspierająco – aktywizującego 



 

 

145 

 

wspólnie tworząc i realizując liczne projekty, udowadniają, że w dzisiejszych czasach, przy 

obecnych możliwościach medycznych, a także wsparciu ze strony ludzi dobrej woli żadne 

ograniczenia nie istnieją.  
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58. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Wilanowie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Miasto 

Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów  

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 

Adres: ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa 

Telefon/telefony/fax: ŚDS A (22) 649 45 66, ŚDS B (22) 643 43 22,  

 kom. 509 492 870, 506 516 812 

Adres email: m.perkowska@otwartedrzwi.pl, n.zawada@otwartedrzwi.pl, 

e.kielb@otwartedrzwi.pl  

Kierownik – Marta Perkowska, Z-ca kierownika ŚDS A – Natalia Zawada,  

Z-ca kierownica ŚDS B – Ewa Kiełb 

Typ: A i B 

Liczba miejsc: 52  

Godziny funkcjonowania: poniedziałek – piątek, g. 8:00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Wilanowie jest placówką dziennego 

pobytu dla osób dorosłych, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi 

lub/i z niepełnosprawnością intelektualną. Dom typu A dedykowany jest dla osób 

z doświadczeniem kryzysu psychicznego (30 miejsc), Dom typu B dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną (22 miejsca). Celem placówki jest zwiększenie 

samodzielności życiowej beneficjentów oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Pobyt 

w placówce umożliwia uczestnikom odbudowanie kontaktów społecznych, zwiększenie 

aktywności życiowej, rozwijanie zainteresowań i pasji. Beneficjenci każdego dnia 

korzystają z szeregu zajęć z zakresu terapii zajęciowej i aktywizacji zawodowej, treningów 

mailto:m.perkowska@otwartedrzwi.pl
mailto:n.zawada@otwartedrzwi.pl
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funkcjonowania w życiu codziennym, treningów umiejętności interpersonalnych 

i rozwiązywania problemów, treningów umiejętności spędzania czasu wolnego 

oraz poradnictwa psychologicznego.  

Dom typu A dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oferuje następujące 

zajęcia: trening kulinarno-porządkowy, zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, trening 

profilaktyki zdrowia i higieny, trening umiejętności społecznych, trening funkcji 

poznawczych, grupa terapeutyczna, sesje społeczności, trening rozwoju zainteresowań (w 

tym zajęcia kulturoznawcze, wiedza o świecie, język angielski, zajęcia komputerowe), 

aktywność kulturalno-oświatowa w środowisku, trening ogólnorozwojowy oraz 

muzykoterapia i relaksacja.  

Z kolei Dom typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oferuje poniższe 

zajęcia: zajęcia w pracowni plastyczno-rękodzielniczej, w pracowni kulinarnej, w 

pracowni komputerowej, trening porządkowy, trening samoobsługi, trening budżetowy, 

trening psychoedukacyjny, sesje społeczności, muzykoterapia i relaksacja, trening 

kompensacyjno-korekcyjny, zajęcia hortiterapeutyczne, zajęcia geograficzno-

komunikacyjne, zorganizowana aktywność w środowisku, terapia tańcem i ruchem, 

usprawnianie indywidualne. 

W ramach działania ŚDS organizowane są Dni Sąsiada, wycieczki poza Warszawę, 

konkursy, imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne, bale karnawałowe i inne 

atrakcyjne inicjatywy. W obu domach zajęcia prowadzone są przez młode, profesjonalne i 

kreatywne zespoły kadry. Poza zajęciami grupowymi, uczestnicy pracują indywidualnie z 

terapeutami prowadzącymi, którzy odpowiadają za wsparcie beneficjentów w realizacji 

indywidualnych planów postępowania wspierająco–aktywizującego. Ponadto – w 

zależności od potrzeb – zajmują się wsparciem uczestnika również poza ośrodkiem (np. w 

zakresie pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, sądowych, pomocy w uzyskaniu 

niezbędnych świadczeń). Terapeuci prowadzący i psychologowie współpracują z 

ośrodkami pomocy społecznej, rodzinami uczestników, są w kontakcie z lekarzami 

psychiatrami beneficjentów (za ich zgodą), przygotowują opinie na temat funkcjonowania 

społecznego i emocjonalnego uczestnika. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wilanowie 

świadczy także pomoc psychologiczną członkom środowiska rodzinnego uczestników.  
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59. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Ochota 

Adresy: ŚDS typ A ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa, ŚDS typ B ul. Nowogrodzka 75 

Telefony: ŚDS typ A – (22) 895 27 61, ŚDS, typ B – (22) 629 25 33 

Adresy email: typ A podskrzydlami@sdsochota.waw.pl 

typ B sdsb@sdsochota.waw.pl  

Dyrektor: Iwona Kamińska, zastępca dyrektora Małgorzata Koper  

Typ: A i B  

Liczba miejsc: typ A – 30 miejsc, typ B – 30 miejsc 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku ŚDS typ A – 8.00 – 16.00,  

 ŚDS typ B – 7.30 – 16.30 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” – to dzienny ośrodek 

wsparcia typu A i B, działający na warszawskiej Ochocie. Placówka typu A dla osób 

przewlekle chorujących psychicznie przy u. Grójeckiej 109 działa od 2006 rok, czyli już 

ponad 12 lat. Od listopada 2013 roku przy ul. Nowogrodzkiej 75 w zabytkowym budynku 

Domu Dziecka im. ks. G. B. Baudouina, na parterze, w skrzydle położonym od ulicy 

Koszykowej uruchomiony został ŚDS typu B świadczący usługi dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Cele, które stawiamy i realizujemy w ŚDS „Pod 

Skrzydłami” typu A przy ul. Grójeckiej 109 to przede wszystkim codzienne wspieranie 

osób z doświadczeniem choroby psychicznej w dążeniu do samodzielności i zdrowieniu, a 

także integracja ze środowiskiem. Uczestnicy w ramach zajęć w ŚDS „Pod Skrzydłami” 

mailto:podskrzydlami@sdsochota.waw.pl
mailto:sdsb@sdsochota.waw.pl
mailto:podskrzydlami@sdsochota.waw.pl
mailto:sdsb@sdsochota.waw.pl
mailto:podskrzydlami@sdsochota.waw.pl
mailto:sdsb@sdsochota.waw.pl
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korzystają ze wsparcia indywidualnego oraz zajęć o charakterze grupowym, m.in. 

treningów umiejętności społecznych, zajęć edukacyjnych, relaksacyjnych, rozwijających 

ekspresję twórczą. Ćwiczą umiejętności kulinarne i budżetowe. Uczą się języka 

angielskiego, rozwijają umiejętności związane z obsługą komputerów i Internetu, 

przygotowują do podjęcia pracy. Biorą udział w wycieczkach, wyjazdach integracyjnych, 

życiu kulturalnym Warszawy. Otrzymują również wsparcie socjalne i psychologiczne, 

pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych. Ważnym elementem oddziaływań są 

spotkania społeczności, stanowiące forum wymiany informacji, dające możliwość 

wspólnego omawiania i rozwiązywania codziennych trudności, przeżywania sukcesów i 

porażek, wspierania się i współdecydowania o organizacji czasu wolnego. 

Uczestnikami ŚDS typ B przy ul. Nowogrodzkiej 75 są osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną, w tym również osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 

lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajęcia zorganizowane są w stałych grupach 

terapeutycznych, które co 2 miesiące uczestniczą w nowym cyklu zajęć, dostosowanych 

do potrzeb i możliwości uczestników. Codzienne zajęcia pomagają uczestnikom w 

„rozwijaniu skrzydeł”, czyli w dążeniu do samodzielności, w poznawaniu ludzi i świata, w 

tworzeniu i uczeniu się. Uczestnicy ŚDS „Pod Skrzydłami” typu B mogą korzystać także 

ze wsparcia indywidualnego, poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji, wycieczek 

krajoznawczo-integracyjnych oraz zajęć przygotowujących do pracy. Dla osób 

ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową oraz spektrum autyzmu organizowane są 

dodatkowe zajęcia fizjoterapeutyczne w formie indywidualnych i grupowych zabiegów 

usprawniających, a także możliwość korzystania z alpakoterapii lub dogoterapii. Rodzice i 

opiekunowie mogą korzystać ze spotkań 2 grup wsparcia, ukierunkowanych na wzajemne 

poznanie, budowanie poczucia bezpieczeństwa, a także integrację i zaangażowanie w 

działania ŚDS. Podejmując dialog i „tkając” więzi w ochockiej społeczności, ŚDS „Pod 

Skrzydłami” włącza się w różnorodne działania na rzecz całej społeczności lokalnej. Bierze 

udział w Dniach Sąsiada, Dniach Sportu Osób Niepełnosprawnych, piknikach, pracach 

ruchu społecznego Koalicja na Rzecz Ochoty. Opiniuje i współtworzy lokalne inicjatywy. 

Współpracujemy ze środowiskowymi domami samopomocy z Mazowsza. Uczestnicy 

biorą udział w przeglądach literackich, turniejach szachowych, tenisa stołowego, 

wspólnych zabawach, a kadra ma możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego 

inspirowania się. Na co dzień ŚDS współpracuje również z wolontariuszami, 

praktykantami, stażystami, którzy uczestniczą i pomagają w prowadzeniu zajęć grupowych 

oraz podczas przygotowywania imprez integracyjnych organizowanych przez ŚDS. 
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60. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej  

 

 „Umiera to, 

 co zachowujemy dla siebie, 

a żyje to, 

co dajemy innym”. 

 

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński   

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Typ-A w Sadowej 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Warszawski Zachodni 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Stowarzyszenie „Społeczna Pomoc-

Stowarzyszenie DOM” 

Adres: ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki- Sadowa  

Telefony, fax: (22) 751 36 39, 666 409 234 

Adres email: sdssadowa@wp.pl  

Kierownik: Anna Persona-Niesłuchowska 

Typ: A 

Liczba miejsc: 20 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej jest placówką dziennego pobytu 

działającą od grudnia 2015 r. Dom prowadzony jest przez stowarzyszenie „Społeczna 

Pomoc- Stowarzyszenie DOM”. Użytkownikami środowiskowego domu samopomocy  

są osoby zamieszkujące Powiat Warszawski Zachodni oraz Powiat Nowodworski. 

Celem działalności domu jest niesienie wsparcia osobom niepełnosprawnym  

oraz ich rodzinom. Placówka  prowadzi poradnictwo psychologiczne, rehabilitację 

społeczną w zakresie usprawniania i organizacji czasu wolnego oraz pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych.  Zajęcia odbywają się na podstawie tygodniowego planu, tworzonego 

wspólnie z uczestnikami ze stałymi zajęciami tj.: poniedziałek- hipoterapia, wtorek – 

zajęcia z rehabilitantem, środa - zajęcia z nauczycielem i zajęcia taneczne wyjazdowe oraz 

piątek – zajęcia z logopedą. Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi placówkami i osobami 

prywatnymi organizowane są cykliczne spotkania i imprezy typu: kulig, topienie 
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marzanny, bal karnawałowy, piknik, spływ kajakowy, rajd pieszy i rowerowy. 

Zagospodarowany teren wokół Domu z siłownią na świeżym powietrzu, dużym ogrodem 

oraz sąsiadującym terenem Puszczy Kampinoskiej zapewnia idealne warunki do rekreacji 

i relaksu dla uczestników. Ośrodek umożliwia dowóz uczestników oraz codzienny ciepły 

posiłek.  
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61. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu  

 

 

„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, 

ale miejsce gdzie Ciebie rozumieją” 

 

Janusz Morgenstern 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki:  Powiat 

Warszawski Zachodni  

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się 

do nas”  

Adresy: siedziba - typ A, 05-084 Leszno, Łubiec 45 

ŚDS typ B, 05-870 Błonie, Bramki, ul Północna 18. 

Telefon, fax: (22) 725 80 34 

Adres email: sds.lubiec@gmail.com  

Kierownik: Iwona Zielak 

Typ: A i B  

Liczba miejsc: 60  

Godziny funkcjonowania: ŚDS w Łubcu – od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00;  

ŚDS w Bramkach – od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30; 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu swoją działalność prowadzi od 2004 r.  

Swoim wsparciem obejmuje mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Głównym celem działalności naszego Domu jest osiągnięcie przez osoby korzystające z 

usług umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych.  

W codziennej pracy korzystamy ze wszystkich dostępnych metod i form terapii, aby 

ułatwić  i usprawnić funkcjonowanie uczestników w społeczeństwie, pomóc zaakceptować 

im ich chorobę i jej konsekwencje. Dajemy szansę dorosłym osobom z zaburzeniami 

psychicznymi  na samorealizację, na utrzymanie, podnoszenie umiejętności społecznych i 

zaradności życiowej. Dzięki regularnemu korzystaniu z proponowanych zajęć i treningów 

uczestnicy stają się bardziej otwarci, zwiększają swoją samodzielność, uczą się 
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współpracy, jednocześnie integrując się ze społecznością, w której żyją.  Staramy się 

zapewnić różnorodne zajęcia np. teatralno-muzyczne, zajęcia w Sali Doświadczania 

Świata, biblioterapię, warsztaty  z gliny, różnego rodzaju warsztaty tematyczne. Oprócz 

codziennych zajęć, organizujemy również wycieczki do kina, teatru, wyjeżdżamy do 

innych zaprzyjaźnionych ośrodków, bierzemy udział w rajdach pieszych i rowerowych, w 

kilkudniowych wycieczkach, biwakach itp. W naszym ŚDS bardzo ważna jest integracja z 

lokalną społecznością. Co roku  organizujemy spotkania i warsztaty integracyjne, dla  

rodzin naszych podopiecznych, lokalnej społeczności,  dzieci i młodzieży ze szkół. Taka 

integracja ułatwia funkcjonowanie naszych podopiecznych w środowisku lokalnym. Przy 

naszym Domu funkcjonuje Klub Cyklista. Mamy prawie 40 rowerów, w tym rowery 

trójkołowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu, co roku już od 15 lat 

organizujemy Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej, w którym biorą 

udział osoby niepełnosprawne z blisko 30 placówek z całego Mazowsza. Niewątpliwie 

wspólne podejmowanie działań w środowisku i ze środowiskiem lokalnym oraz 

uczestnictwo w wyjazdach na konkursy, przeglądy, wycieczki, imprezy towarzyskie, 

wydarzenia kulturalne i sportowe, sprawia, że tworzymy piękne wspomnienia. Przy 

naszym Domu funkcjonuje również zespół artystyczny „Łubczaki”. Przygotowywane 

przedstawienia doceniane są na wielu konkursach i przeglądach, wielokrotnie zdobywają 

I miejsca. Bardzo istotnym zadaniem w funkcjonowaniu naszego ŚDS jest zorganizowanie 

dowozu na zajęcia, który pozwala na pomoc osobom  pozbawionym  możliwości dojazdu 

do placówki. ŚDS zapewnia również ciepły posiłek, który przygotowywany jest w ramach 

treningu kulinarnego. Poprzez aktywną pracę w różnych obszarach – poczynając 

od najprostszych umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, a na artystycznych, 

karmiących duszę kończąc – staramy się dbać o rozwój naszych uczestników. Dokładamy 

wszelkich starań, aby nasz Dom był miejscem przyjaznym dla wszystkich, budził 

pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa. :) 
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62. Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie 

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić  

Nie idź przede mną, bo nie mogę nadążyć.  

Idź po prostu obok mnie 

 i bądź moim Przyjacielem.” 

 

Albert Camus  

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Węgrowski 

Adres: ul. Węgrowska 5, 07-106 Miedzna 

Telefon/telefony/fax: (25) 691 83 20 

Adres email: sdsmiedzna@gmail.com    

Kierownik: Longina Myszkowska  

Typ: B 

Liczba miejsc: 30  

Godziny funkcjonowania: 8:00 –16:00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie jest ośrodkiem wsparcia pobytu 

dziennego przeznaczonym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 

Działalność rozpoczął 15 lutego 2011 roku w budynku drewnianym, parterowym – 

zabytkowym. Podopiecznym zapewnia się usługi transportowe polegające na dowożeniu 

uczestników na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożeniu po zajęciach. W tym celu 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie użyczyło ośrodkowi w marcu 2017 roku Mercedesa 

Sprintera 519 CDI posiadającego 20 miejsc i przystosowanego dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową. Uczestnicy terapii to mieszkańcy wsi i miast położonych 

w powiecie węgrowskim. Jedynym środkiem transportu na terapię jest transport 

zorganizowany przez nasz ośrodek. Dzienny przebieg autobusu to 320 km. Siedziba Domu 

znajduje się w budynku dostosowanym do potrzeb uczestników. Zajęcia prowadzone są 

w pracowniach: plastycznej, wielobranżowej, gospodarstwa domowego, ceramicznej, 

dziewiarskiej, w sali ćwiczeń i świetlicy - jadalni. Kadra zatrudniona w Domu prowadzi 

szereg terapii: artystyczno-teatralną, muzykoterapię, choreoterapię, hortiterapię, 

biblioterapię, terapię ręki, dramę, integrację bilateralną, fizjoterapię, terapię punktów 

spustowych, terapię neurotaktylną, terapię pedagogiczną, plastykę, arteterapię i inne. 
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Psycholog zatrudniony w Domu wspiera uczestników, ich rodziny, opiekunów, sporządza 

opinie psychologiczne. 

 W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są: 

– treningi funkcjonowania w życiu codziennym, a w nim: trening kulinarny, trening 

zaradności życiowej i nabywania umiejętności praktycznych, trening higieniczny i dbałości 

o wygląd zewnętrzny – higiena, trening  ekonomiczny, trening ogrodniczy;  

– treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, a w nich 

nabywanie umiejętności pozytywnego myślenia, nauka i wdrażanie prawidłowych 

zachowań w miejscach publicznych, poszerzanie wiedzy z zakresu obchodzenia różnych 

świąt i uroczystości, kultywowanie tradycji, rozwijanie umiejętności adekwatnego 

spostrzegania problemu i stosowania konstruktywnych rozwiązań, nauka organizowania i 

uczestnictwa w imprezach, uroczystościach, spotkaniach towarzyskich, niwelowanie 

zachowań biernych i braku inicjatywy, kształtowanie umiejętności współpracy, zasad 

partnerstwa, rozwiązywania problemów w małych i większych grupach, uświadamianie 

odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, nauka radzenia sobie ze złymi emocjami i ze 

stresem, organizowanie i udział 

w wystawach, konkursach, które dają poczucie własnej wartości; 

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego; uczestnicy Domu biorą czynny udział 

w imprezach kulturalnych, które organizuje lub planuje Dom, w ten sposób rozwijając 

swoje zainteresowania i pasje oraz ucząc się aktywnej formy wypoczynku; najczęściej 

wybierają czytanie książek, gazet, oglądanie wiadomości z kraju i ze świata, 

rozwiązywanie krzyżówek, ćwiczenia ruchowe, taniec, rozmowy na zaplanowany temat; 

prowadząc trening spędzania czasu wolnego podopieczni występują w roli organizatora 

i uczestnika wydarzeń kulturalnych; zespół teatralno - taneczny bierze udział w 

przeglądach artystycznych organizowanych dla osób z niepełnosprawnością (ogólnopolski 

OSPAR, wojewódzki Sochaczew, powiatowy Sokołów Podlaski, Siedlce, Wyszków).  

Uczestnicy przedstawiają swój dorobek artystyczny w czasie różnych wydarzeń 

kulturalnych w powiecie, biorą czynny udział w olimpiadach oraz turniejach sportowych. 

Uczestnicy terapii i pracownicy włączają się w życie społeczności lokalnej poprzez czynny 

udział w prowadzeniu co roku Drogi Krzyżowej. Głównym zadaniem jest stworzenie 

warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia 

codziennego, doskonalenie umiejętności nabytych oraz realizacja zadań życiowych. 

Marzeniem, a zarazem trudnym zadaniem jest przygotowanie podopiecznych do zajęć 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej, znalezienie im pracy. Od roku 2016 przy placówce działa 
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym ”DOM” dzięki, któremu 

świadczymy więcej usług dla uczestników terapii od godz.16:00 i w soboty. 

 

63. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Wołomiński 

Adres: ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin 

Telefon/telefony/fax: (22) 787 09 76 

Adres email: sdswolomin@onet.pl  

Kierownik: Karolina Szadura 

Typ: A 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: pon. - czw.: 8:00 – 18:00, pt.: 8:00 – 16:00 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie przeznaczony jest 

dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zakres działania Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Wołominie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczestników, z uwzględnieniem specyfiki prezentowanych przez nich 

dysfunkcji i ograniczeń. 

Większość uczestników stanowią osoby z rozpoznaniem przewlekłych psychoz, głównie 

z kręgu schizofrenicznych, ujawniając zróżnicowany stopień nasilenia objawów 

wytwórczych, ubytkowych, dezorganizacji struktury osobowości. Działalność Domu jest 

nastawiona na zapewnienie osobom chorym psychicznie możliwości wzmocnienia 

kompetencji społecznych, pomocy w społecznej adaptacji, w przywróceniu możliwości 

podejmowania  różnorodnych ról społecznych. 

Dom zapewnia uczestnikom: 

 warunki do realizacji planu wspierająco-aktywizującego i rozwoju indywidualnego,  
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 możliwość podejmowania aktywności sprzyjającej wzmacnianiu samooceny, 

kreowaniu pozytywnych celów, rozwijaniu umiejętności społecznych poprzez 

uczestniczenie  

w zajęciach indywidualnych i grupowych oraz poprzez działanie na rzecz innych 

uczestników, 

 jeden posiłek dziennie – śniadanie. 

Celem działalności Domu jest w szczególności: 

 wszechstronne wsparcie dla osób chorych psychicznie w postaci szerokiej oferty 

usługowej, 

 podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego życia, 

 pomoc w osiągnięciu satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, 

 utrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 

 podtrzymywanie i rozwijanie samodzielności, dającej możliwość zaspokajania swoich 

potrzeb, 

 poprawa relacji interpersonalnych, także umiejętności komunikowania się, 

 wzajemna pomoc i wsparcie na terenie Domu i poza nim, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 pomoc w rozwijaniu umiejętności organizowania czasu wolnego, 

 zapobieganie nawrotom choroby, 

 przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji życia i stygmatyzacji. 

  Dom realizuje swoje cele poprzez: 

 trening funkcjonowania w codziennym życiu,  

 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,  

 trening umiejętności spędzania czasu wolnego,  

 poradnictwo psychologiczne, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,  

 niezbędną opiekę, 

 terapię ruchową i inne formy postępowania.  
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64. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas DWP  

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Wołomiński  

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1, 05-250 Radzymin  

Telefon/telefony/fax: (22) 786 54 74 

Adres email: sds.radzymin@caritas.pl 

Kierownik: Jarosław Załucki  

Typ: B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie przeznaczony jest dla osób 

dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub 

lekkim gdy osoba z lekkim upośledzeniem ma sprzężone zaburzenie np. dysfunkcję 

narządu ruchu lub inne. Placówka mieści się na terenie plebani Kościoła Parafialnego pod 

wezwaniem Przemienienia Pańskiego. ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Nad 

realizacją zadań czuwa sześcioosobowy zespół terapeutyczny. Różnorodne zajęcia mają na 

celu: integrację uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności zbliżających ich 

do samodzielnego życia, pokonywanie własnych barier, zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa oraz pewności siebie w różnych sytuacjach społecznych. Program 

wspierająco–aktywizujący ma pomagać uczestnikom w rozwijaniu ich umiejętności 

samoobsługi, samodzielności ale również ma na celu wsparcie ich środowiska rodzinnego. 

Praca z podopiecznymi realizowana jest poprzez: 

- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,  
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- trening alternatywnych umiejętności komunikacyjnych, 

- zajęcia artystyczno-plastyczne,  

- pracownię  modelarsko - stolarską, 

- pracownię ogrodniczo-botaniczną 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 

- trening kulinarny,   

- indywidualną pracę zajęciową. 

Ponadto: spotkania integracyjne z innymi ośrodkami wsparcia społecznego 

(pikniki, festyny), wyjazdy na przedstawienia teatralne, przeglądy artystyczne, turnieje 

sportowe, ogniska, wycieczki do ciekawych miejsc, wspólne obchodzenie uroczystości 

związanych ze świętami.  
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65. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Wołomiński. 

Adres: ul. Szkolna 4, 05-240 Tłuszcz  

Telefon/telefony/fax: 508 050 407 

Adres email: psdsnr3@o2.pl 

Kierownik: Agnieszka Brzostek 

Typ: B 

Liczba miejsc: 23 

Godziny funkcjonowania: 8.00 – 16.00 

 

 Dom jest placówką dziennego pobytu typu B przeznaczoną dla osób dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem działań ŚDS jest osiągnięcie 

przy aktywnym uczestnictwie podopiecznych możliwie jak najwyższego poziomu ich 

funkcjonowania w ich naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego 

i funkcjonowania w życiu społecznym. W Powiatowym Środowiskowym Domu 

Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu odbywają się min: 

- trening porządkowy,  

- trening higieniczny, 

- trening kulinarny, 

- trening budżetowy, 

- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

- treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, 

- zajęcia relaksacyjne, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty hipoterapii i dogoterapii, panele 

dyskusyjne oraz pogadanki,  zajęcia ogrodnicze. 
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Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z różnego rodzaju 

placówkami oraz organizacjami min: Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tłuszczu, Stowarzyszeniem „Potok serc”. Dzięki 

współpracy z Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu uczestnicy mogą korzystać 

nieodpłatnie z boiska Klubu Sportowego „Bóbr” w Tłuszczu. Placówka chętnie wystawia 

nieodpłatnie przedstawienia na deskach scen Miejskich Domów Kultury min. Wołomin 

i Tłuszcz. ŚDS bierze udział w różnego rodzaju wystawach, kiermaszach, głównie prac 

ceramicznych wykonanych przez uczestników w pracowni ceramicznej. Uczestnicy mają 

dostęp do niezbędnej opieki, prowadzone są indywidualne rozmowy z uczestnikami, 

zgłaszają oni swoje potrzeby i problemy do pracowników a następnie w miarę możliwości 

udzielana jest im pomoc. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dowóz większości 

uczestnikom. Pozyskuje dotacje z gmin wg miejsca zamieszkania uczestników, następnie 

wynajmowany jest środek transportu dowozu podopiecznych. Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

Nr 3 w Tłuszczu realizuje swoją działalność zgodnie z planem pracy. W miarę możliwości 

stara się zaspokoić potrzeby swoich uczestników. Działalność ŚDS będzie poszerzana 

wg indywidualnych i zgłaszanych potrzeb. 
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66. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ząbkach 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Powiat Wołomiński 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Adres: 3 Maja 14, 05-091 Ząbki 

Telefon/telefony/fax: (22) 781 72 45 

Adres email: sds-zabki@tlen.pl  

Kierownik: Monika Puchta 

Typ: B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: 7.30 – 15.30 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ząbkach prowadzony jest od 01.12.2011 r. 

przez organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ośrodek przeznaczony jest dla dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Powiatu Wołomińskiego. ŚDS mieści się 

w centrum miasta, blisko komunikacji miejskiej (stacji PKP, przystanków autobusowych) 

oraz sklepów. Budynek o powierzchni 200m2 pozbawiony jest barier architektonicznych. 

Dodatkowo posiadamy ogrodzony ogród, do którego prowadzi wyjście bezpośrednio 

z budynku. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej daje szansę 

dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną na samorealizację, utrzymanie i 

podnoszenie umiejętności społecznych i zaradności życiowej. Dzięki regularnemu 

korzystaniu z proponowanych w ŚDS zajęć i treningów uczestnicy stają się bardziej 

otwarci, zwiększają swoją samodzielność, uczą się współpracy, jednocześnie integrując się 

ze społecznością, w której żyją. Kameralna atmosfera sprzyja utrzymaniu rodzinnego 
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charakteru Ośrodka, gdzie wszyscy dobrze się znają, czują się bezpiecznie i są dla siebie 

wsparciem. Dom proponuje różnorodne formy zajęć i treningów z uczestnikami. 

Prowadzonych jest kilka pracowni: 

 gospodarstwa domowego - obejmująca m.in. trening kulinarny, budżetowy 

oraz praktyczny; podczas treningu kulinarnego codziennie przygotowywany jest posiłek 

dla wszystkich uczestników,  

 umiejętności społecznych,   

 edukacyjna, 

 doskonalenia samodzielności, 

 stolarsko-plastyczna, 

 artystyczna. 

Prowadzimy także szereg zajęć i treningów dodatkowych m.in. trening higieniczny, 

trening spędzania czasu wolnego (filmoterapię, biblioterapię, gry i zabawy stolikowe), 

zajęcia z elementów muzykoterapii (gry i zabawy muzyczne, karaoke), zajęcia z 

elementów socjoterapii, warsztaty psychologiczne, zajęcia z wiedzy obywatelskiej, trening 

komunikacji alternatywnej, zajęcia ogrodnicze oraz zajęcia teatralne. Prowadzimy 

warsztaty tematyczne, zapraszamy ciekawych gości, organizujemy zajęcia z alpakoterapii. 

Dbamy o sprawność fizyczną podopiecznych. W tym celu prowadzimy zajęcia ruchowe 

oraz w okresie maj – październik uczęszczamy na basen. Jednym z głównych zadań 

działalności naszego ŚDS jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz umożliwienie 

aktywnego udziału w życiu społecznym. W tym celu organizujemy liczne wycieczki m.in. 

do muzeów, kina, teatru ale także wyjścia do kawiarni, restauracji oraz wycieczki, w tym 

także kilkudniowe. Współpracujemy z innymi domami, placówkami kulturalnymi, 

organizacjami pozarządowymi. Promujemy swoją aktywność zamieszczając informacje z 

bieżącej działalności na swoim profilu, na Facebooku oraz w mediach lokalnych. ŚDS nie 

dysponuje własnym środkiem transportu. Kilku uczestników dowożonych jest do Ośrodka 

dzięki  otrzymanemu dofinansowaniu z dwóch gmin. Dalsze kierunki pracy związane są 

przede wszystkich z realizacją indywidualnych planów postępowania wspierająco-

aktywizującego oraz działaniami zmierzającymi do podnoszenia standardu usług 

prowadzonych w Ośrodku, mających na celu poprawę, w szeroko pojętym funkcjonowaniu 

codziennym, psychicznym, ruchowym i społecznym podopiecznych ŚDS.  
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67. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A w Wyszkowie 

 

 

 

 

Pokonujemy zakręty , rozwijamy skrzydła … 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy  „SOTERIA” w Wyszkowie  

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę: Gmina Wyszków  

Adres: ul. KEN 2, 07-200 Wyszków  

Telefon/telefony/fax: tel. (29) 742 79 90 

Adres email: ssoteria@wp.pl  

Kierownik: Hanna Wargocka  

Typ: A 

Liczba miejsc: 36 

Godziny funkcjonowania: 7.00 – 16.00   

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie to dzienny ośrodek 

wsparcia dla dorosłych osób z chorobą psychiczną. Oferta ŚDS skierowana jest do osób 

chorujących psychicznie, zwłaszcza do osób doświadczających zaburzeń psychotycznych 

(m.in. schizofrenii, zaburzeń schizotypowych, urojeniowych i schizoafektywnych). 

Doświadczenie choroby psychicznej zwykle wiąże się z poczuciem wyobcowania 

i osamotnienia oraz z trudnościami w kontaktach z ludźmi. Osoby chorujące przeżywają  

niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Tracą wiarę we własne możliwości. 

Trudno im znaleźć miejsce, w którym mogłyby bezpiecznie dzielić się swoimi przeżyciami 

i pomysłami. Pojawia się poczucie niepewności i zagubienia. Oferta śds jest propozycją 

skierowaną do osób mających takie lub podobne doświadczenia. Udział w programie 

prowadzonym w środowiskowym domu samopomocy ma na celu: doprowadzenie 

do zwiększania poczucia pewności siebie i poczucia własnych możliwości w kontaktach 

z ludźmi, stopniowe zwiększanie własnej aktywności i rozwój zainteresowań, 

wykształcenie umiejętności radzenia sobie z doświadczeniem choroby psychicznej, 
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zapewnienie możliwości dzielenia się swoimi przeżyciami i poszukiwaniem rozwiązań, 

kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych uczestników odpowiednio do ich 

potrzeb i możliwości, pomoc w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie, wdrożenie 

do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, 

poprawę wzajemnych relacji interpersonalnych, umiejętności komunikowania się a także 

współżycia w grupie. ŚDS udziela wszechstronnego wsparcia osobom chorym 

psychicznie, ich rodzinom i bliskim. Korzystanie z oferty środowiskowego domu 

samopomocy jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego prowadzonego w poradni 

zdrowia psychicznego. Umożliwia zmniejszenie liczby i intensywności nawrotów choroby. 

ŚDS realizuje swoje cele poprzez różnorodne formy zajęć dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, jak również do możliwości 

organizacyjnych i finansowych placówki. Osoby chorujące psychicznie mają możliwość 

aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu placówki, otwartego wyrażania swoich 

opinii i potrzeb. Współdecydują o ważnych, bieżących kwestiach związanych 

z prowadzeniem placówki. W ŚDS „Soteria” realizowane są następujące formy zajęć: 

terapeutyczne z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,  wspierające prowadzone 

przez psychologa, treningi m.in.: umiejętności społecznych, rozwiązywania problemów, 

prowadzenia rozmowy, poszukiwania i podejmowania pracy, pamięci, lekowy, 

asertywności, pozytywnego myślenia, relaksacyjny, zajęcia rozwijające aktywność i 

ekspresję twórczą m.in.: muzykoterapia, plastyczne, ruchowe, rekreacyjne, edukacyjne, 

indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym tj. zebrania społeczności, 

uspokajające, psychorysunek, indywidualne spotkania wspierające z uczestnikami, praca 

socjalna m.in.: poradnictwo dla uczestników oraz ich rodzin oraz pomoc w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych (we współpracy z pracownikami socjalnymi), organizacja 

integracyjnych imprez oraz zajęć w środowisku otwartym. W placówce zajęcia 

prowadzone są na bazie pracowni kulinarnej, gospodarstwa domowego, komputerowej, 

plastycznej, umiejętności społecznych. Uczestnicy mimo trudności w codziennym 

funkcjonowaniu wynikających z ich problemów zdrowotnych: stają się bardziej aktywni, 

czują się pewniej w kontakcie z ludźmi, budują  poczucie własnej wartości, rozwijają swoje 

zainteresowania, zdolności i talenty, nawiązują znajomości i przyjaźnie, poprawiają jakość 

swojego życia. Rezultaty korzystania z oferty ŚDS w dłuższej  perspektywie mogą stać się 

punktem wyjścia do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, podjęcia 

pracy, uzupełnienia wykształcenia czy podjęcia nauki, szkolenia.  
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68. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Wyszkowski 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie 

Adres: ul. Świętojańska 89a, 07-202 Wyszków 

Telefon/fax: (22) 123 52 02 

Adres email: psds.drogowskaz.wyszkow@wp.pl  

Dyrektor: Joanna Kulesza 

Typ: B 

Liczba miejsc: 40 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 7.30 – 16.00 

 

PŚDS typu B w Wyszkowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla dorosłych osób 

-  mieszkańców gmin powiatu wyszkowskiego z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekkim ze sprzężonymi 

zaburzeniami, zwłaszcza neurologicznymi. Dom powstał w 2014 roku. Od 1 stycznia 2018 

roku jest prowadzony na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wyszkowskim przez 

PSOUU Koło w Wyszkowie. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną oraz z zaburzeniami 

zachowań mają zapewniony dowóz samochodem własnym Koła lub samochodami 

podnajętymi. Świadczona jest również pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej z zakresu 

podstawowych czynności  dnia codziennego. Głównym celem działalności Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy jest wieloprofilowe postępowanie rehabilitacyjno-
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terapeutyczne, realizowane poprzez zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez 

uczestników jak najpełniejszej zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji 

społecznej. W placówce prowadzona jest terapia zajęciowa w pięciu pracowniach 

tematycznych tj.: multimedialnej,  kulinarnej, plastycznej, technicznej, krawiecko-

hafciarskiej; terapia ruchowa oraz treningi takie jak: trening funkcjonowania w życiu 

codziennym, w tym: umiejętności praktycznych, dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki 

higieny, kulinarny, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych. W PŚDS 

organizowane są zajęcia muzyczne, choreoterapia, ceramika, biżuteria - rozwijające 

ekspresję twórczą w ramach treningu spędzania czasu wolnego. Zapewnione jest 

poradnictwo psychologiczne oraz praca socjalna - pomoc  

w załatwianiu spraw urzędowych i  dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 

Zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb poszczególnych osób 

niepełnosprawnych oraz grupowo. Uczestnicy PŚDS biorą udział w wielu wydarzeniach 

miejskich, wystawach  

i wycieczkach.  
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69. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, 

co posiada, lecz przez to, kim jest; 

 nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”. 

 

Św. Jan Paweł II 

 

 

Nazwa: Caritas Diecezji Płockiej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Żurominie im.  Św. Jana Pawła II 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Żuromiński 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Caritas Diecezji Płockiej 

Adres: ul. Kościuszki 2,  09-300 Żuromin, 

Telefon/telefony/fax: (23) 657 41 99 

Adres email: sdszuromin@wp.pl  

Kierownik: Beata Głowacka 

Typ: B 

Liczba miejsc: 30 

Godziny funkcjonowania: 7.30 – 15.30 

 

Celem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie jest 

stworzenie warunków umożliwiających większy dostęp osób niepełnosprawnych do 

szeroko pojmowanych świadczeń: rehabilitacji społecznej, socjoterapii i psychoterapii, 

opieki pielęgniarskiej, psychologicznej, socjalnej oraz różnych oddziaływań 

usprawniających, a także tworzenie warunków dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-

kulturalnych, samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności. Zadaniem 

Domu jest kształtowanie i rozwijanie zasad współżycia w środowisku poprzez: 

wychowanie i edukację, uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami uczestników. Ważnym celem 

placówki jest także zapewnienie jak najlepszej integracji społecznej, kształtowanie w 

środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych poprzez 

współpracę i współdziałanie z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami 
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społecznymi, stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opieki 

zdrowotnej, parafiami i innymi osobami prawnymi oraz fizycznymi. Do zadań Domu 

należy także trening motywacyjny np.: motywowanie osób niepełnosprawnych do 

aktywności i samodzielności, podejmowania kontaktów społecznych oraz podjęcia terapii 

i rehabilitacji. Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności uczestników do ich możliwie 

samodzielnego funkcjonowania społecznego dokonuje się poprzez postępowanie 

wspierająco-aktywizujące, które obejmuje trening umiejętności samoobsługowych, 

kulinarnych, gospodarowania finansami, zaradności życiowej, umiejętności społecznych, 

interpersonalnych, relaksacji, a także konstruktywnego rozwiązywania problemów. 

Postępowanie wspierająco-aktywizujące obejmuje też wspieranie psychoterapeutyczne i 

edukacyjno-terapeutyczne. Dom służy poradnictwem psychologicznym nie tylko dla 

uczestników, ale także dla ich rodzin i opiekunów. Placówka posiada pomieszczenia i 

sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących. Prowadzona jest różna 

terapia zajęciowa np.: zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, krawiectwo, zajęcia muzyczne, 

teatralne, ruchowe, komputerowe, kulinarne i inne. Placówka codziennie zapewnia 

uczestnikom gorący posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego. Na zajęcia do 

PŚDS uczestnicy dowożeni są 9-osobowym samochodem dostosowanym do przewozu 

osób niepełnosprawnych. 
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70. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Środowiskowy Dom Samopomocy „SKRZYDŁA” w  Żyrardowie 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Powiat 

Żyrardowski 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Stowarzyszenie Równych Szans 

w Żyrardowie 

Adres: ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów  

Telefony: (46) 855 41 81, 606 387 743 

Adres email: rowneszanse2002@wp.pl 

Kierownik: Danuta Litewnicka 

Typ: B 

Liczba miejsc: 25 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie został utworzony 1 grudnia 

2011r. Jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. ŚDS w Żyrardowie 

mieści się w centrum miasta w lokalu parterowym pozbawionym barier architektonicznych 

i funkcjonalnych. Wyposażony jest w wymagany sprzęt i materiały niezbędne do realizacji 

określonych celów a także stosowania innowacyjnych form terapii. Osoby tego 

wymagające są codziennie dowożone do placówki i odwożone. W ramach zajęć 

kulinarnych codziennie przygotowywany jest ciepły posiłek. Kadrę placówki stanowią 

doświadczeni specjaliści. Różnorodność specjalizacji pozwala na holistyczne podejście do 

uczestników i wykorzystanie posiadanych przez nich mocnych stron. Doświadczenie 

siedmiu lat funkcjonowania ŚDS w Żyrardowie potwierdza ogromną trafność i skuteczność 

formy dziennego wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych. Realizowane 

indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dowodem na zmiany 
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zachodzące w poziomie samodzielnego funkcjonowania i jakości życia. Placówka 

oddziałuje na lokalną społeczność poprzez upublicznianie osiąganych rezultatów, udział 

osób niepełnosprawnych w życiu miasta i powiatu oraz propagowanie codziennych  

problemów tego środowiska. Środowisko lokalne dostrzega sens pomagania i chętnie 

bierze udział w realizacji idei integracji włączającej. 
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Klub Samopomocy na terenie województwa mazowieckiego 

 

 

1. Klub samopomocy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  

 

 

„Nasza, terapia życiem” 

 

Nazwa: Klub samopomocy „Warszawski Dom pod Fontanną” 

Jednostka samorządu terytorialnego, która zleca prowadzenie placówki: Miasto 

Stołeczne Warszawa 

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Stowarzyszenie Zespół Regionalny 

Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 

Adres: ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa  

Telefony: (22) 636 55 89, (22) 636 47 29 

Adres email: biuro@wdpf.org.pl 

Dyrektor: Katarzyna Boguszewska 

Typ: Klub samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych 

Liczba miejsc: 70 

Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00,   

we wtorki dodatkowo w godzinach 17:00 – 20:00  

 

Warszawski Dom pod Fontanną (WDpF) to dzienna placówka członkowska 

o charakterze samopomocowym, działająca w Warszawie od 2001 roku. Prowadzona jest 

wspólnie przez członków – dorosłych mieszkańców Warszawy doświadczających 

problemów zdrowia psychicznego (obecnie 413 osób), 8 pracowników i kilkoro 

wolontariuszy. Dom pod Fontanną w Warszawie jako jedyny w Polsce realizuje 

międzynarodowy model Domu-Klubu w sposób potwierdzony międzynarodową 

akredytacją Clubhouse International (organizacji zrzeszającej Domy z 36 krajów świata, 

clubhouse-intl.org). Działania Domu są organizowane i koordynowane przez trzy sekcje:  

Sekcja Administracji – odpowiada za:  

 stałe działania w WDpF, m.in.: sprawy członkowskie - zapraszanie i okres orientacji  

nowych osób; recepcja i sprawy administracyjne; obieg informacji w WDpF, w tym  -

codzienny biuletyn; promocja WDpF; sprzątanie swojej i wspólnej przestrzeni, 

– kontakty i współpracę zewnętrzną dotyczącą spraw socjalnych, takich jak: pomoc 

w sprawach mieszkaniowych, finansowych itd.; angażowanie się w wydarzenia 

promujące samopomoc, model Domu-Klubu, sprawy społeczne; 
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Sekcja Zatrudnienia i Edukacji – odpowiada za:  

 stałe działania w WDpF, m.in.: wyszukiwanie ofert pracy i możliwości nauki, 

przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych; koordynację spotkań edukacyjnych; 

program Zatrudnienia Przejściowego; sprzątanie swojej i wspólnej przestrzeni,  

 kontakty i współpracę zewnętrzną dotycząca spraw zatrudnienia i edukacji, takich jak: 

wspieranie w podejmowaniu kroków zawodowych czy edukacyjnych; angażowanie się 

w Targi Pracy, konferencje, warsztaty, inne wydarzenia z tego zakresu,  

 współpracę międzynarodową WDpF z innymi Domami-Klubami na świecie; 

Sekcja Obsługi Domu – odpowiada za:  

 stałe działania w WDpF, m.in.:  prowadzenie barku; codzienne obiady, oprawę 

kulinarną imprez; zaopatrzenie dotyczące spraw kulinarnych i higienicznych; sprawy 

techniczne lokalu – naprawy, konserwacje;  sprzątanie swojej i wspólnej przestrzeni, 

 kontakty i współpracę zewnętrzną dotyczącą zdrowia i zdrowego stylu życia, 

m.in.: ułatwiania dostępu do specjalistów; promowania zdrowego odżywiania; 

angażowania się w konferencje, seminaria, inne wydarzenia z zakresu zdrowia.  

Każda z sekcji rozwija system skutecznego docierania do swoich członków, którzy z 

różnych powodów nie mogą przybyć do WDpF, i wspierania ich. Składową dnia 

zorientowanego na pracę jest udział każdej Sekcji we współzarządzaniu i wspólnym 

podejmowaniu decyzji w drodze konsensusu. Służą temu stałe spotkania: 

 codzienne spotkania ogólne podczas których wymieniane są wiadomości  

o sytuacji członków, a także ogłoszenia i aktualności do biuletynu WDpF,  

 codzienne spotkania poszczególnych Sekcji, podczas których następuje podział zadań 

(przez zgłaszanie się osób chętnych do ich wykonania) i dyskutowane są bieżące 

sprawy, 

 cotygodniowe Zebrania Generalne, we wtorki służące rozpatrzeniu wniosków ważnych 

dla całej placówki oraz wypracowaniu konsensusu. Dyskutowane są także inne bieżące 

tematy oraz planowane działania na najbliższe dwa tygodnie.  

WDpF przeznacza ponadto jeden wieczór w tygodniu (wtorek) oraz niektóre weekendy 

na rekreację, kulturę, zabawę. Jest to czas wyraźnie oddzielony od dnia pracy. 

 

 

 

 

 

 


