Sprawozdanie z działalności Fundacji „Sprawni
Inaczej” za 2021 r.
Fundacja „Sprawni Inaczej” utworzona została w 1998 r , zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000077718, posiada status organizacji pożytku publicznego.
Dane identyfikacyjne:
Adres: 80 – 512 Gdańsk, ul. Północna 5 tel. 58/344 42 56
mail: biuro@fsi.gda.pl
facebook: www.facebook.com/Fundacja.Sprawni.Inaczej
strona internetowa: www.fsi.gda.pl
Celami Fundacji są:
Tworzenie placówek kształcenia specjalnego w postaci ośrodków wczesnej interwencji, oddziałów i
przedszkoli specjalnych podstawowych, szkół przyspasabiających do zawodu stopnia zasadniczego i
średniego, poradni psychologicznych, ośrodków dziennego pobytu, ośrodków wczasowych oraz innych dla
osób niepełnosprawnych, które nie są objęte pełną opieką pedagogiczną. W szczególności dotknięte
znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, sprzężonymi upośledzeniami, mózgowym porażeniem,
padaczką, przepukliną oponowo – rdzeniową, osób autystycznych a także posiadających inne naruszenie
sprawności psychofizycznej.
Budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia osób niepełnosprawnych.
Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie działalności informacyjnej i popularno- naukowej poszerzającej wiedzę społeczeństwa o
problemach ludzi niepełnosprawnych oraz występowanie w obronie godności i przysługujących im praw.
Fundacja „Sprawni Inaczej” swoje cele statutowe w roku sprawozdawczym 2021 realizowała poprzez
kontynuację prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy , Warsztatów Terapii Zajęciowej, Placówki
Wsparcia Dziennego dla Dzieci, Domów Seniora, Ośrodków Rehabilitacji Psychoruchowej a także poprzez
projekty adresowane do osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, a także do społeczności lokalnej. W
2021 r. kontynuowano projekt wolontariatu europejskiego.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie (ŚDS)
Liczba miejsc statutowych - 31
kierowniczka – Katarzyna Jóźwiak, tel.784 036 925, katarzyna.jozwiak@fsi.org.pl
Adres: Lubieszyn 74, 83 – 420 Liniewo
ŚDS mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej, bezpłatnie użyczonym przez Gminę Liniewo, przy
Domu znajduje się obszerny teren zielony, umożliwiający wypoczynek, rekreację i zajęcia ogrodnicze.
Obiekt jest wystandaryzowany i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Uczestnicy objęci opieką zamieszkują tereny wiejskie ( gmina Nowa Karczma , Liniewo i Kościerzyna) , ze
względu na odległości, brak lub niewystarczający transport publiczny oraz trudności w samodzielnym
przemieszczaniu się, większość osób korzystała z transportu zorganizowanego przez Fundację.
W roku sprawozdawczym 2021 obsłużono 33 osoby.
Zajęcia prowadzone były w następujących pracowniach: kulinarnej, krawiecko – tkackiej, plastycznej,
komputerowo - poligraficznej oraz ogrodniczej i techniczno – stolarskiej.
Realizowano następujące rodzaje terapii: terapia ruchowa, w tym fizjoterapia, zajęcia sportowe, turystyka i
rekreacja, terapia zajęciowa, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, poradnictwo psychologiczne,
treningi funkcjonowania w codziennym życiu społecznym oraz treningi umiejętności interpersonalnych i
rozwiązywania problemów.
W okresach gdy placówka była zamknięta z powodów epidemicznych, zajęcia odbywały się zdalnie przy
pomocy systemów teleinformatycznych. Pracownicy ŚDS w uzasadnionych przypadkach kontaktowali się
bezpośrednio z podopiecznymi.
Do realizowanych w Domu zadań statutowych zatrudnionych było ośmiu pracowników: psycholog,
fizjoterapeuta, pracownik socjalny, opiekun osoby niepełnosprawnej, trzech pedagogów oraz kierowca.
Wszyscy wymienieni pracownicy legitymowali się odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem w
pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
Korzystali również ze szkoleń podnoszących kwalifikacje.
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W roku sprawozdawczym wymieniono piec centralnego ogrzewania z węglowego na piec gazowy.
Funkcjonujący do tej pory stary piec węglowy zużył się i nie był już w stanie odpowiednio ogrzać budynku
ŚDS mimo zwiększonej do maksimum podarzy opału. Przy niskich zewnętrznych temperaturach prowadzenie
zajęć w budynku stawało się niemożliwe bez dodatkowych elektrycznych nagrzewaczy. Nowy bezobsługowy
piec gazowy pozwala uzyskać temperaturę w pomieszczeniach ŚDS na odpowiednim wymaganym
przepisami BHP poziomie co znacznie poprawia warunki pracy.
Zaadaptowano jedną z łazienek na parterze budynku na kotłownię nowego pieca gazowego.
Natomiast pomieszczenia piwniczne po kotłowni pieca węglowego przystosowano do prowadzenia zajęć
polegających na odlewaniu form gipsowych oraz prac stolarskich. Dodatkowe sale terapeutyczne
wzbogaciły i znacznie podniosły komfort pracy uczestników i terapeutów.
Zakupiono schodołaz– budynek ŚDS posiada cztery kondygnacje, a jego zewnętrzna winda przystosowana
jest do przewozu osób jedynie pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. Zakup schodołazu umożliwił
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich przemieszczanie się do pomieszczeń usytułowanych na
poddaszu oraz w piwnicy.
Usunięty został słup konstrukcyjny z zastosowaniem zamiennej techniki wzmacniania dachu zgodnie z
wytycznymi konstruktora. Słup konstrukcyjny, umiejscowiony był na skrzyżowaniu dróg ewakuacyjnych przez
co znacznie utrudniał poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Usunięcie słupa z miejsca drogi
ewakuacyjnej umożliwiło osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodne przemieszczanie się
co podniosło komfort i bezpieczeństwo przebywających w budynku osób.
Wyremontowano łazienkę dostosowując ją do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na pierwszym
piętrze budynku, znajdowała się tylko jedna łazienka, która nie była przystosowana dla osób poruszających
się na wózku inwalidzkim w związku z czym osoby te aby skorzystać z toalety musiały zjeżdżać na parter
budynku co przy zewnętrznej windzie, zwłaszcza w okresie zimowym, stanowiło duże utrudnienie.
Przystosowanie łazienki do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na pierwszym piętrze
znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo przebywających w budynku osób z niepełnosprawnością
ruchową.
Zaadoptowano pomieszczenie gospodarcze na łazienkę. Po adaptacji jednej łazienki na parterze na
kotłownie pieca gazowego, w budynku pozostały tylko 2 łazienki dla uczestników.
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Dokonano renowacji windy- profesjonalne wyczyszczenie skorodowanych części i zabezpieczenie przed
dalszą korozją oraz wymiany zużytych części wydłużą użyteczność windy i zapewnią bezpieczeństwo
przewozu.
Docieplono dach w starej części budynku- dotychczasowe ocieplenie stropu w starej części budynku uległo
degradacji przez co nie spełniało swojej funkcji izolacyjnej. Wymiana ocieplenia poddasza zapobiega utracie
ciepła w budynku co zmniejszy koszty ogrzewania i przyczyni się do poprawy warunków pracy.
Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Liniewie,
Nowej Karczmie i w Kościerzynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Liniewie, Ośrodkiem Zdrowia w Lubieszynie, Kościołem w Liniewie oraz z
Sołtysem Lubieszyna.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bytowie
Liczba miejsc statutowych – 45
Kierowniczka: Marzena Jereczek, tel. 59 822 79 87 e-mail sdsbytow@wp.pl
Adres: 77-100 Bytów ul. Miła 26
Mieści się w obszernym budynku nieodpłatnie użyczonym przez gminę Bytów.
Osoby objęte opieką w większości są mieszkańcami Bytowa , 12 osób pochodzi z terenów wiejskich gminy
Bytów oraz 2 osoby z gminy Lipnica, 14 osób niemogących samodzielnie przemieszczać się było codziennie
dowożonych transportem zorganizowanym przez Fundację, z wyjątkiem trzech osób, które dojeżdżały PKSem.
Ogółem z rehabilitacji i opieki w roku sprawozdawczym skorzystało 45 osób w tym 23 osoby ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami.
Poprzez codzienną pracę terapeutyczną prowadzoną w pracowniach: kulinarnej, umiejętności
gospodarczych, plastycznej, rękodzieła, informatycznej, terapeutyczno-opiekuńczej, ceramicznej i papieru
czerpanego, podtrzymywano i rozwijano umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania,
wyrabiano nawyki celowej aktywności, dbano o kształtowanie zachowań akceptowanych społecznie. Kadrę
Domu stanowiło 14 pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami: pielęgniarka, pedagodzy, asystenci osoby
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niepełnosprawnej, logopeda i fizjoterapeuta pracę swą opierali o indywidualne programy terapeutyczne,
plan działalności oraz harmonogram i kalendarz imprez.
Ponadto podczas zajęć indywidualnych bądź grupowych kształtowano pozytywne relacje
z najbliższym otoczeniem, utrwalano zasady prawidłowych zachowań w miejscach publicznych, pracowano
nad samodzielnością poprzez planowanie zakupów.
W roku 2021 przeprowadzono następujące prace remontowe:
Przeprowadzono remont spiżarni i wydzielono miejsce na pomieszczenie do obróbki brudnej warzyw i
owoców. Doprowadzono ujęcie wody, położono kafelki.
Zaadaptowano kuchnię i jadalnię poprzez doprowadzenie dodatkowych podłączeń wody i zamontowanie
basenu do mycia sprzętu kuchennego i wyparzarkę. Prace te przyczyniły się do spełnienia wymogów dzięki
którym uzyskano wpis do rejestru podmiotów żywienia zbiorowego wewnętrznego.
Zakupiono nowe szafy, regały i zlewozmywak ze stali szlachetnej.
ŚDS w Bytowie podejmował współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie,
Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej w Bytowie, Bytowskim Centrum
Kultury, Pomorską Koalicją na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Sopocie, Fundacją „Parasol” w Bytowie,
Centrum Rehabilitacji „Avenir” w Bytowie, Zamkiem Książąt Pomorskich Muzeum w Darłowie, Muzeum
„Żywej Gliny” w Sokolu, Warsztatem Terapii Zajęciowe w Bytowie, Restauracją „Atmosfera”, Caritas Polska,
Fundacją „Orlen”, Fundacją Rodziny Gierszewskich, Parafią św. Filipa Neri i Parafią św. Katarzyny
Aleksandryjskiej. Współpracowano też z mediami: TV Republika, Superstacja, TV Gdańsk.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku
Liczba miejsc statutowych - 30
Kierowniczka: Bożena Mazur, tel. 59 857 81 92 e-mail sds.miastko@fsi.gda.pl
Adres: 77-200 Miastko, ul. J. Tuwima 1
ŚDS mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zlokalizowany jest w niewielkiej
odległości od centrum miasta. Przy placówce znajduje się teren zielony, zagospodarowany przez
pracowników i podopiecznych, umożliwiający rekreację i dodatkowe zajęcia na powietrzu.
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Większość uczestników samodzielnie dochodziła na zajęcia. Osobom zamieszkującym w okolicznych wsiach
zapewniono bilety miesięczne na dojazd PKS – em.
W roku sprawozdawczym z opieki Domu skorzystało 31 osób w tym 7 ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami.
Dla podopiecznych udostępnione były następujące pracownie: plastyczno – komputerowa, kulinarna wraz z
jadalnią, stolarsko – ogrodnicza, rękodzielnicza, ceramiczna, a także sala rehabilitacyjna na której pod
kierunkiem fizjoterapeuty odbywała się rehabilitacja ruchowa. W okresie nieczynności Domu spowodowanej
pandemią, rehabilitacja odbywała się zdalnie pod kierunkiem fizjoterapeuty.
Prowadzona działalność oparta była o indywidualne programy , które w zależności od możliwości psycho–
fizycznych uczestników realizowano w formie treningów: funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności
interpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędzania wolnego czasu.
Ważnym elementem działalności ŚDS-u było poradnictwo psychologiczne świadczone indywidualnie.
Pracownicy Domu pomagali w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Tam gdzie było to niezbędne
uzgadniano i pilnowano terminów wizyt i udzielano wsparcia przy zakupie leków. Udzielano też pomocy w
załatwianiu spraw urzędowych ( pomoc w wypełnianiu wniosków , kontakty z urzędnikami itp.)
Wszyscy uczestnicy korzystali z jednego dziennie gorącego posiłku , mieli zapewnione napoje oraz w razie
potrzeby kanapki. Utrzymywano też stały kontakt z rodzicami i opiekunami. Podczas zajęć zdalnych
uczestnicy w domach wykonywali przedmioty dekoracyjne z dostarczonych materiałów, doskonaląc takie
techniki jak: szydełkowanie, szycie, majsterkowanie, lepienie z gliny, rysowanie i malowanie, wykonywano
też prace ze sznurka i inne prace manualne zlecone przez opiekunów. Ponadto dostarczano różnego rodzaju
materiały edukacyjne, kolorowanki, łamigłówki, układanki, krzyżówki itp. W miarę możliwości odbywały się
spacery i ćwiczenia na wolnym powietrzu. Ważnym elementem działalności ŚDS-u było poradnictwo
psychologiczne świadczone indywidualnie.
Pracownicy Domu pomagali w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Tam gdzie było to niezbędne
uzgadniano i pilnowano terminów wizyt i udzielano wsparcia przy zakupie leków. Udzielano też pomocy w
załatwianiu spraw urzędowych ( pomoc w wypełnianiu wniosków, kontakty z urzędnikami i instytucjami ).
ŚDS współpracował z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miastku w zakresie: pozyskiwania
nowych uczestników i przygotowania niezbędnej dokumentacji; udzielania pomocy socjalnej; wsparcia w
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procesie rehabilitacji; w załatwianiu niektórych spraw urzędowych; wspólnego organizowania spotkań
integracyjnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie współpraca w zakresie: np. pozyskiwania przez
uczestników dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne i likwidację barier architektonicznych, orzecznictwa i
starania się o stopień niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
Współpraca z Urzędem Miejskim, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miastku w zakresie: organizacji
wspólnych imprez integracyjnych, wystaw i kiermaszy prac osób niepełnosprawnych. Wspólne działania na
rzecz społeczności lokalnej, integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;
Współpraca ze szkołami i instytucjami kultury, nadleśnictwami, firmami prywatnymi, itp. w ramach wspólnie
realizowanych zadań na rzecz społeczności lokalnej;
Stała współpraca z stomatologiem, z psychiatrą, z lekarzami pierwszego kontaktu (wg wyboru)w zakresie
wsparcia uczestników w farmakoterapii i prawidłowym przebiegiem leczenia oraz innymi specjalistami wg
potrzeb;
Stała współpraca z rodzinami lub opiekunami osób niepełnosprawnych oraz osobami na co dzień
wspierające rzeczowo działalność domu.
W okresie zawieszenia pobytu w placówce uczestników oraz podczas pracy w czasie epidemii współpraca
była ograniczona. Dotyczyła spraw związanych z potrzebami naszych uczestników i ich rodzin (sprawy
urzędowe, bytowe, orzecznictwo, wsparcie specjalistyczne, itp.). jednak w miarę możliwości organizowano
wyjścia i wyjazdy do kina, na basen, itp. Ograniczenia epidemiczne znacznie wpłynęły na prezentację
twórczości osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, jednak w okresie Bożego Narodzenia
przeprowadzono kiermasz prac na świeżym powietrzu. Dodatkowo przez cały rok prace były
prezentowane/wystawione w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarzynach
Liczba miejsc statutowych - 25
Kierowniczka – Krystyna Grudniewska, tel. 58 684 68 21, e-mail: fsi.sdskonarzyny@gmail.com
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Adres: 83-400 Stara Kiszewa, Konarzyny 78
ŚDS mieści się w budynku po starej szkole, nieodpłatnie użyczonym przez Gminę Stara Kiszewa.
Z oferty zajęć w Domu w roku 2021 skorzystało 28 osób w tym 9 osób ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami.
Większość osób , bo aż 22 dowożonych było transportem zorganizowanym przez Fundację z terenu Gminy
Stara Kiszewa.
Terapia zajęciowa prowadzona była w następujących pracowniach: pracowni drewna, krawieckiej kulinarnej
i artystycznej.
Usprawnianie ruchowe i fizjoterapia prowadzone były w odpowiednio wyposażonej sali rehabilitacyjnej.
Dodatkowo uczestnicy korzystali z hipoterapii i dogoterapii
ŚDS zabezpieczał codziennie dla wszystkich uczestników ciepły posiłek oraz napoje, posiłki przygotowywano
pod kierunkiem terapeutki w pracowni kulinarnej. W okresie gdy z powodu pandemii Dom był zamknięty,
organizowano pracę zdalną, dostarczano żywność, zakupywano leki, dostarczano materiały do terapii
zajęciowej dzięki czemu uczestnicy mogli w domach wykonywać prace zbliżone do tych, które wcześniej
wykonywali w pracowniach, utrzymywano też kontakt telefoniczny.
Zgodnie z indywidualnymi programami prowadzona była terapia poprzez odpowiednio dobrane treningi w
zakresie funkcjonowania w życiu codziennym w tym spędzania wolnego czasu , załatwianiu spraw
urzędowych, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów. Pracownicy ŚDS pomagali również
w dostępie do świadczeń zdrowotnych i innych z którymi uczestnicy nie byli w stanie poradzić sobie
samodzielnie.
W okresie letnim odbyły się dwie całodzienne wycieczki krajoznawcze do Torunia i do Elbląga, a także
wyjście do kina.
Ponadto uczestnicy ŚDS brali udział w imprezach integracyjnych, sportowych oraz okolicznościowych
jarmarkach.
ŚDS współpracował z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym
Urzędem Pracy, miejscowymi parafiami, biblioteką oraz ze Szkołą podstawową w Starej Kiszewie.
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W roku sprawozdawczym przeprowadzono remont i adaptacje piętra budynku oraz zakupiono fotel
masujący.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Żagiel” w Gdańsku
Liczba miejsc statutowych – 15
Kierownik: Magda Sobczak – Nagy, tel. 58 347 60 63 e-mail: zagiel@fsi.gda.pl
Adres: Z. Nałkowskiej 6 A , 80 - 296
ŚDS mieści się na parterze 10 – cio piętrowego wieżowca w dzielnicy Piecki – Migowo. Lokal ten jest
wynajmowany od Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”.
Osoby korzystające z zajęć są mieszkańcami dzielnicy Piecki – Migowo, oraz pobliskich dzielnic takich jak
Suchanino i Wrzeszcz. Większość osób jest dowożona transportem miejskim, przeznaczonym do przewozu
osób niemogących poruszać się samodzielnie. Kilka osób przyprowadzają lub dowożą rodzice.
Liczba miejsc statutowych wynosi 15 osób, z czego ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z zajęć korzystało
7 osób.
Ogólna liczba uczestników zajęć w roku sprawozdawczym wyniosła 16 osób.
Praca opierała się o dwie pracownie kulinarną i technik różnych, gdzie rotacyjnie w grupach 5 – osobowych
pod kierunkiem terapeutów pracowali uczestnicy.
W oparciu o indywidualne, dostosowane do możliwości psycho – fizycznych programy, realizowano treningi:
kulinarny, umiejętności praktycznych, umiejętności szkolnych, umiejętności interpersonalnych i
rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz poradnictwo psychologiczne.
Prowadzono też systematyczne treningi dbałości o wygląd zewnętrzny oraz higieny osobistej.
Ze względu na zawieszenie działalności stacjonarnej placówki w okresie od 01.01.2021 do 16.05.2021 r.
związanej z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid – 19 wywołanej wirusem SARSCoV-2 współpraca z innymi instytucjami oraz organizacjami była ograniczona. Ściśle współpracowano z
pracownikami socjalnymi MOPR, szczególnie w trudnych sytuacjach rodzinnych uczestników.
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W okresie od czerwca do grudnia 2021r. organizowane były wyjścia do kina, kawiarni, teatru, biblioteki
miejskiej, wycieczki do parków miejskich oraz spotkania i zabawy taneczne.
W ŚDS zatrudnione były cztery osoby: psycholog i terapeuci zajęciowi legitymujący się odpowiednimi
kwalifikacjami i doświadczeniem.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”
Koordynator projektu: Karolina Mikołajewska - Boszka
Projekt realizowany od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Ogółem z usług asystenta skorzystało 59 osób

Wsparciem asystenckim objętych było 47 dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz 12 dzieci do 16 roku
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długoterminowej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji.
Usługi asystenckie wykonywane przez 13 – tu asystentów polegały na realizowaniu wsparcia
odpowiadającego na potrzeby poszczególnych osób m. in. na:
a) zakupach z udziałem uczestnika Programu,
b) wyjściach, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca,
placówka oświatowa, szkoleniowa, świątynia, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie,
rehabilitacyjne, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, bank, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe,
społeczne, sportowe.
c) załatwianiu spraw urzędowych,
d) nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
e) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
– także w zaprowadzeniu przyprowadzeniu ich di/z placówki oświatowej
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Wymiernymi rezultatami pracy asystentów było m.in. doprowadzenie 7 osób do samodzielnego
zamieszkania, 9 osób wyremontowało swoje mieszkania dostosowując je do potrzeb związanych z
niepełnosprawnością. W dwóch mieszkaniach utworzono łazienki dzięki uzyskanemu z PFRON
dofinansowaniu. Również dzięki dofinansowaniu z PFRON dwie osoby mogły zakupić laptopy, a jedna
osoba mogła zakupić wózek inwalidzki. Sześć osób nauczyło się korzystania z internetu oraz z mediów
społecznościowych. 22 osoby uzyskały świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych, okresowych ,
stałych i pielęgnacyjnych. Podejmowane przez uczestników Programu różnego rodzaju aktywności
zwiększyły ich partycypację w życiu społeczno-zawodowym i dały realną szansę na rozwój osobisty oraz
zmianę w dotychczasowym trybie życia.
25 osób dorosłych z niepełnosprawnością mieszka samotnie, bez rodzin lub z rodzinami obciążonymi
problemem alkoholowym i przemocą.
Dzięki realizowanemu projektowi zmniejszyła się izolacja i wykluczenie społeczne.

Ośrodki Rehabilitacji Psychoruchowej dla Dzieci ( ORP )
W oparciu o infrastrukturę Środowiskowych Domów Samopomocy, stwarzającą możliwość prowadzenia
wieloprofilowej rehabilitacji, funkcjonowały Ośrodki Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie, Bytowie i
Miastku.
W 2021 roku pomimo trudności związanych z zagrożeniem epidemicznym, projekt pod nazwą „Zapewnienie
specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych
strukturalnie”, był realizowany na terenie powiatu kościerskiego i bytowskiego. Beneficjentami zadania były
dzieci niepełnosprawne, zamieszkujące tereny wiejskie, zaniedbane pod względem dostępu do rehabilitacji i
specjalistów. Charakteryzujące się brakiem instytucji i organizacji, które systematycznie prowadziłyby
rehabilitację i terapię dzieci niepełnosprawnych. Realizacja projektu zdecydowanie poprawiła komfort życia
odbiorców zaplanowanych w projekcie, ich rodzin i opiekunów, zmniejszyła poziom marginalizacji w
środowisku szkolnym, rodzinnym i społecznym. U większości dzieci nastąpił rozwój funkcji poznawczych,
emocjonalny i społeczny.
W oparciu o diagnozę sporządzoną przez specjalistów zatrudnionych w projekcie, dzieci realizowały
odpowiednie do profilu schorzenia ćwiczenia usprawniające z zakresu rehabilitacji ruchowej, sensorycznej,
logopedycznej i pedagogicznej. W okresie zagrożenia epidemicznego zajęcia z dziećmi odbywały się w
systemie hybrydowym, od maja zaś powrócono do systemu stacjonarnego. Z pomocy Ośrodków Rehabilitacji
Psychoruchowej w roku sprawozdawczym skorzystało 58 dzieci. Systematyczne zajęcia miały na celu
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przystosowanie dzieci w miarę możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie, zapobieganiu
pogłębiania się istniejących deficytów oraz powstawania nowych.
Zarówno dzieci jak i rodzice zostali objęci pomocą lekarską, pedagogiczną i psychologiczną. Stwierdzono
duże zaangażowanie rodzin w proces rehabilitacji swoich dzieci.

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
W roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Kościerzynie i w dwóch lokalizacjach w Gdańsku. Z terapii w obu warsztatach w 2021 r. skorzystało: 48
osób, w Kościerzynie i 46 w Gdańsku.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdańsku
Kierownik: Anna Doroszuk, tel. 58 342 20 83, e-mail: anna.doroszuk@fsi.gda.pl
Adres: ul. Północna 5, 80 – 512 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 21, 80 – 292 Gdańsk
liczba miejsc: 42 osoby
liczba osób, które skorzystały z wsparcia w 2021 r. : 46 osób
Warsztat Terapii zajęciowej do połowy maja pracował w trybie zdalnym. Były to zajęcia on-line, rozmowy
telefoniczne, zadania edukacyjne i manualne zlecane indywidualnie poszczególnym uczestnikom. Odbywały
się systematycznie spotkania na platformie ZOOM, realizowano scenariusze dostosowane do sytuacji,
okoliczności i zainteresowań uczestników.
W okresie pracy zdalnej miała miejsce również praca stacjonarna prowadzona indywidualnie z osobami,
które najbardziej potrzebowały wsparcia (gimnastyka, spacery, indywidualna praca w pracowniach,
rozmowy).
Od 17 maja 2021 r. rozpoczęto pracę stacjonarną w następujących pracowniach terapeutycznych: 4
pracowniach ceramiczno – plastycznych, pracowni papierniczej, gospodarstwa domowego, technik różnych.
Pracownie ceramiczno-plastyczna i gospodarstwa domowego działały przy ul. Niedźwiednik 21, a przy ul.
Północnej 5 pracownia papiernicza i technik różnych. Od listopada nastąpiła zmiana ponieważ pracownia
gospodarstwa domowego przeniesiona została do placówki przy ul. Północnej.
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Rehabilitacja społeczno – zawodowa zmierzała do wszechstronnego rozwoju uczestników, ich
samodzielności, w tym zawodowej, poprawy zaradności, sprawności, w tym zawodowej, poprawy zaradności
osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego. Każdy uczestnik
realizował indywidualny program rehabilitacji podlegający ocenie półrocznej i rocznej. Istotną rolą pracy
każdej pracowni była rehabilitacja społeczna, która miała na celu „oswajanie lęku” związanego z pandemią,
utrwalanie nawyków obowiązujących w reżimie sanitarnym.
W okresie pracy stacjonarnej uczestnicy WTZ nabywali i doskonalili umiejętności niezbędne do podjęcia
pracy, takie jak: punktualność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania, sprzęt,
kształtowanie umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikowania się oraz współpracy w grupie. W
ramach preorientacji zawodowej, jedna osoba korzystała z oferty Biura Integracji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, dwie osoby odbywały staż na terenie WTZ.
12 osób korzystało z transportu w tym dwie osoby z transportu miejskiego przeznaczonego dla osób z
niepełnosprawnością.
Do bezpośredniej pracy w Warsztacie zatrudnionych było dziewięciu pracowników na pełnych etatach (w
tym kierownik i psycholog), legitymujących się odpowiednim doświadczeniem oraz wykształceniem oraz w
niepełnym wymiarze czasu pracy, instruktor zajęć plastycznych.
Poza zajęciami w pracowniach uczestnicy WTZ uczestniczyli w wycieczkach, wyjściach do muzeów, kina,
kawiarni, organizowano sprzedaż wyrobów, udział w konkursach, oraz w wydarzeniach sportowych.
W roku sprawozdawczym warsztat opuściły cztery osoby, na ich miejsce przyjęto nowe osoby.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie
Kierownik – Karolina Mikołajewska – Boszka, tel. tel.+48 664 365 693, e-mail: wtz.fsi@gmail.com
Adres: ul. Słoneczna 1, 83 – 400 Kościerzyna
Liczba miejsc w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kościerzynie jest stała i wynosi 40 miejsc, liczba osób, które
skorzystały ze wsparcia w roku sprawozdawczym wyniosła 48. Siedem osób opuściło warsztat z powodu
podjęcia pracy zawodowej, jedna osoba zrezygnowała.
Praca w warsztacie odbywała się w następujących pracowniach: arteterapii, technik różnych, poligraficzno –
komputerowej ,gospodarstwa domowego, pracowni krawieckiej, pracowni rehabilitacyjno – edukacyjnej
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oraz pracowni praktyk zawodowych. Podstawą pracy była terapia poprzez pracę, która polegała na nauce
konkretnych czynności charakterystycznych dla danej pracowni. W przypadku pracowni rehabilitacyjnoedukacyjnej polegała na: ćwiczeniach korekcyjnych i ogólnousprawniających, manualnych, oddechowych, a
także terapii pedagogicznej. W pracowni praktyk zawodowych organizowano staże zawodowe oraz szkolenia
dotyczące BHP. Szczególną uwagę zwracano na estetykę, dokładność i terminowość wykonania prac oraz
relacje pomiędzy członkami zespołu oraz przełożonymi. Wszyscy uczestnicy uzyskali wsparcie psychologiczne
i pomoc w różnych życiowych sytuacjach.
Realizowano również zamówienia dla samorządów, instytucji państwowych, firm i osób prywatnych.
Zamówienia dotyczyły głównie kartek okolicznościowych.
W ramach programu „ Zajęcia klubowe w WTZ” w roku sprawozdawczym, objęto pomocą 14 byłych
uczestników WTZ.

Wolontariat Europejski
Fundacja kontynuowała realizację projektów w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. W
2021 gościliśmy wolontariuszy z Ukrainy i z Włoch. Wolontariusze realizowali wolontariat w pięciu
pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdańsku.
W związku z pandemią covid 19 nie udało się zrekrutować zaplanowanej liczby mobilności, z zaplanowanej
liczby siedmiu wolontariuszy gościliśmy tylko cztery osoby.
Głównymi tematami podjętych działań projektowych były: niepełnosprawność oraz kultura i sztuka.
Wolontariusze brali udział w różnorodnych zajęciach – od warsztatów kulinarnych, poprzez terapię
zajęciową, zajęcia sportowe, muzyczne, teatralne, aż po warsztaty malarskie, papiernicze i ceramiczne. W
okresie gdy placówki prowadzone przez Fundację były nieczynne z powodu pandemii praca wolontariuszy
przeniosła się do przestrzeni wirtualnej. Wolontariusze przygotowywali różnego rodzaju materiały takie jak
krótkie filmy i zdjęcia związane z ich kulturą ,wzbogacali naszą codzienną pracę o nowe pomysły.

Dom Sąsiedzki przy Północnej ( DS )
Animatorka – Kamila Dziedzic, tel. 58 344 42 56
Adres: ul. Północna 5, 80 – 512 Gdańsk,
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Projekt dofinansowany przez Gminę Miasta Gdańska realizowany był w cyklu rocznym od lutego do grudnia
2021r. skierowany był do mieszkańców dzielnicy Gdańsk Brzeźno i stanowił miejsce integracji mieszkańców
tego obszaru, prowadzony z udziałem wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności. Kilka dni w
tygodniu odbywały się zajęcia dla osób starszych: gimnastyka relaksacyjno-kondycyjna odbywała się dwa
razy w tygodniu z wyłączeniem lipca i sierpnia w sali gimnastycznej budynku przy Północnej 5, na plaży oraz
on - line w zależności od obostrzeń, stacjonarnie na świeżym powietrzu lub on – line. Odbiorcami zajęć były
kobiety ( 15 – 20 osób) w wieku 50+ . Działała też biblioteczka z której korzystali rodzice, osoby z
niepełnosprawnością, pracownicy i studenci. Systematycznie dwa razy w tygodniu spotykali się seniorzy.
Spotkania stacjonarne zawieszone były do połowy maja. W soboty spotykał się zespół muzyczno – teatralny
„A może...” również w zależności od obostrzeń zajęcia odbywały się stacjonarnie lub on – line. Zespół
czterokrotnie koncertował podczas uroczystości i wydarzeń organizowanych przez Fundację. We wrześniu
wziął udział w XIV Spotkaniach Teatralnych „Terapia i Teatr” w Łodzi. Dzięki aktywności lokalnej
społeczności powstał Społeczny Ogród. Oczyszczono i uporządkowano teren za kortem przeznaczony na
ogród. Zamontowano podwyższone oraz odpowiednio szerokie rabaty pozwalające na swobodny dostęp i
pracę w tym również osobom z niepełnosprawnością. Zabezpieczono istniejące i zbudowano nowe
kompostowniki. Przeprowadzono nasadzenia co przyczyniło się do zwiększenia bioróżnorodności w Brzeźnie.
Mieszkańcy chętnie i systematycznie korzystali z zasobów ogrodu. W październiku zorganizowano Piknik
Bioróżnorodności podczas którego Podczas którego można było wziąć udział w warsztatach, zakupach,
obejrzeć występ artystyczny oraz wystawę. Partnerami wydarzenia byli: Stowarzyszenie HistorycznoPoszukiwawcze "Trójmiejscy Odkrywcy", Azima Tatarskie Przysmaki, Aktywnie do Przodu, Czyste Miasto
Gdańsk. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 200 osób. Dom Sąsiedzki ze względu na otwartą formułę
działalności zakładał umożliwienie korzystania z pomieszczeń i posiadanego zaplecza technicznego osobom
indywidualnym i niewielkim grupom w celu realizacji własnych projektów, w roku sprawozdawczym były to
urodziny oraz wieczór panieński, oraz systematyczne spotkania Wspólnoty Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Gdańskiej. W ramach Domu Sąsiedzkiego udostępniane były w okresie zimowym pomieszczenia
oraz sauna morsującej lokalnej społeczności Brzeźna. W miesiącach wiosenno-letnich udostępniano teren
wokół budynku: Kort tenisowy oraz pomieszczenie na handbike’i we współpracy z Fundacją „Aktywnie do
Przodu”. We współpracy z wolontariuszami przeprowadzono akcję pt. "walentynka dla sąsiada" podczas,
której obdarowano 15 rodzin z Brzeźna podarkami. W ramach współpracy prowadzony był projekt teleopieki
domowej w Brzeźnie ("opaska życia"), projektem objętych było 20 osób z Brzeźna. W ramach współpracy w
Domu Sąsiedzkim w okresie od 10.03.2021 do 31.03.2021 r. świadczono usługi wsparcia mieszkańców i
mieszkanek Gdańska w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19 w szczególności osób w wieku 70+ działania w ramach programu „Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora”. W ramach tego działania 76
mieszkańcom Brzeźna dostarczono paczki wielkanocne. W ramach porozumienia partnerskiego w DS w
15

okresie od 10.03.2021 do 31.06.2021 r. świadczono usługi wsparcia mieszkańców i mieszkanek Gdańska w
trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19 w szczególności osób w wieku 70+ - działania w ramach
programu „Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora”. Współpraca polegała na reagowaniu na potrzeby
mieszkańców Brzeźna m.in. w marcu odbyła się dystrybucja maseczek medycznych przekazanych przez
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. W ramach współpracy z Fundacją Gdańską w DS wytypowanych
zostało 40 osób w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia rzeczowego w postaci paczki świątecznej i
dostarczenie ich w terminie od 20.12.2021 do 24.12.2021r. Poza zaplanowanymi zajęciami w Domu
Sąsiedzkim organizowano prezentacje kulturowe dla lokalnej społeczności w 2021r. stacjonarnie odbyła się
tylko jedna prezentacja kulturowa, była to prezentacja włoska. Drugą prezentację, która dotyczyła Ukrainy
można było obejrzeć na fundacyjnym facebooku. Spotkania z innymi kulturami cieszyły się dużym
zainteresowaniem.

Dzienny Dom Pomocy Senior +
Wygonin
Kierownik – Marta Dysarz, tel. 58 686 87 77, e-mail: ddpsenior@wp.pl
Adres: Wygonin 2, Stara Kiszewa 83-430
W 2021 r. kontynuowano działalność Domu, gdzie zgodnie z umową realizowano usługi socjalne, usługi
obejmujące społeczną aktywizację, usługi zdrowotne oraz edukacyjne.
Dom przeznaczony jest dla 15 osób w wieku powyżej 60 lat. Wszystkie osoby ze względu na stan zdrowia,
odległości i brak innych możliwości transportu były dowożone do Domu transportem fundacyjnym.
Usługi realizowane na terenie placówki miały na celu podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych w funkcjonowaniu społecznym, kształtowanie motywacji do różnych aktywności, poprawę
sprawności fizycznej i psychicznej, umożliwienie jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym. W okresie
zawieszenia działalności placówki z powodu pandemii, zajęcia prowadzone były on – line, nawiązywano
systematycznie kontakt telefoniczny, wszystkim osobom przekazywano żywność, dzięki umowie
umożliwiającej bezpłatne pozyskiwanie produktów żywnościowych z Biedronki. Pracownice Domu dbały
o zaopatrzenie seniorów w leki, a także o systematyczny kontakt z lekarzem. Podejmowały też działania
interwencyjne w trudnych sytuacjach życiowych. W Domu seniorzy korzystali z odpowiednich ćwiczeń
gimnastycznych, rehabilitacji i terapii zajęciowej. Organizowano szereg spotkań integracyjnych, wycieczki,
wyjścia do kina , do zaprzyjaźnionych placówek, okolicznościowe zabawy taneczne itp. Seniorzy uczestniczyli
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też w imprezach gminnych i parafialnych. W okresie czynności Domu w Wygoninie uprawiano ogród
warzywny, a jesienią zbierane były pierwsze plony. W ramach zajęć przygotowywano przetwory na zimę,
które wykorzystano do sporządzania posiłków.

Dzienny Dom Seniora Senior +
Kierownik – Agnieszka Wieczorek, tel. 668 409 099, email: ddsbytow@wp.pl
Adres ul. Miła 26, Bytów 77-100
W roku sprawozdawczym kontynuowano działalność Domu Pomocy Seniora ,przeznaczonego dla 15 osób w
wieku powyżej 60 lat.
Głównym celem realizowanych w placówce usług było podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności
społecznych, kształtowanie motywacji do różnych aktywności ,poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
umożliwienie jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym. Dzięki zróżnicowanym zajęciom seniorzy mieli
możliwość rozwinąć swoje zainteresowania, zagospodarować wolny czas, rozszerzyć kontakty towarzyskie.
Poprzez systematyczne oraz dobrane indywidualnie ćwiczenia rehabilitacyjne poprawił się stan fizyczny
wielu osób.

Placówka Wsparcia Dziennego „Wesoła Gromada” (Placówka)
Kierownik – Joanna Wasiuta, tel. 502 294 314, e-mail: sdsmiastko@interia.pl
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 6B, Miastko 77-200
W 2021 r. w Miastku kontynuowane było zadanie zlecone skierowane do dzieci z terenu Gminy Miastko w
formie Placówki Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym. Placówka była czynna od poniedziałku do
piątku od 4 do 6 godzin dziennie. Podczas ferii zimowych i przerw wakacyjnych realizowany był program
półkolonii. Placówka zapewniała 15 dzieciom w wieku 7 – 15 lat, zagrożonych patologią i demoralizacją
społeczną, pochodzących z rodzin mających problemy wychowawcze i opiekuńcze oraz z rodzin będących w
kryzysach i z problemami uzależnień. W czasie nieczynności placówki spowodowanej pandemią covid 19
utrzymywano stały kontakt z dziećmi, dostarczano filmiki, kolorowanki, łamigłówki, przeprowadzano online
pogadanki, zabawy ruchowe, a także proste warsztaty kreatywne podczas których dzieci mogły samodzielnie
wykonać coś w warunkach domowych, Ogółem w roku sprawozdawczym z zajęć w Placówce skorzystało 24
dzieci. Stworzono miejsce gdzie dzieci mogły odrabiać lekcje, zjeść dodatkowy posiłek oraz spędzić aktywnie
17

i twórczo czas wolny. Korzystały m.in. z zajęć w Pracowni Edukacyjno Terapeutycznej LAMPKA gdzie zajęcia
prowadzono metodą Marii Montessori. Podopieczni placówki korzystali również z zajęć
dogoterapeutycznych. Dzieci brały też udział w zajęciach kulinarnych podczas których uczyły się zasad
zdrowego żywienia oraz samodzielnego przygotowywania posiłków. Poza codziennym wsparciem dzieci
miały okazję do uczestnictwa w wycieczkach, wyjściach na basen ,do kina i teatru. Brały udział w konkursach,
dodatkowych zajęciach umożliwiających rozwój zainteresowań, takich jak: warsztaty techniczne i warsztaty
zielarskie, przygotowywały okolicznościowe przedstawienia i inscenizacje m.in. występy dla seniorów, miały
też wiele okazji do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. Dzieci korzystały też ze wsparcia
pedagogicznego i psychologicznego w trudnych sytuacjach rodzinnych.
Placówka współpracowała z Biblioteką Publiczną gdzie odbyło się szereg ciekawych zajęć edukacyjnych
Pedagodzy utrzymywali stały kontakt z nauczycielami, rodzicami oraz z innymi osobami i instytucjami takimi
jak biblioteka czy dom kultury w trosce o jak najpełniejszy rozwój dzieci. Na terenie Placówki działał
wolontariat uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Miastku, który polegał na pomocy w odrabianiu lekcji.
W roku 2021 zrealizowano łącznie 31 projektów.
REAZLIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU

LP

STRONA

NUMER I DATA

UMOWY

UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

DATA

KWOTA

REALIZACJI

GDAŃSK
1

Gmina Miasta

RWB-W/74/WRS/34/U-

Prowadzenie

01.01.2021

Gdańsk

W.BIEŻ./2021 z dnia

Warsztatu Terapii

-

07.01.2021

Zajęciowej środki

31.12.2021

107 642,00

Miasto Gdańsk
2

Gmina Miasta

1/WTZ/06 z dnia

Prowadzenie

01.01.2021

Gdańsk

17.07.2006;

Warsztatu Terapii

-

Zajęciowej środki

31.12.2021

Aneks

967 269,00

PFRON
3

Gmina Miasta

RWB-

Środowiskowy Dom

01.01.2022

Gdańsk

W/180/WRS/76/U-

Samopomocy

-

"Żagiel"

31.12.2022

355 056,50

18

W.BIEŻ./2021 z dnia
07.01.2021
4

Gmina Miasta

RWB-

Dom Sąsiedzki przy

01.02.2021

Gdańsk

W/621/WRS/202/U-

Północnej

-

W.BIEŻ/2021/MK z dnia

50 000,00

31.12.2021

29.01.2021
5

Gmina Miasta

W/MOPR/1440/DOTAC

Zajęcia klubowe w

01.08.2021

Gdańsk

JE/644/ZAJĘCIA

WTZ

-

KLUBOWE W

14 838,77

31.01.2022

WTZ/1/2021 z dnia
27.09.2021 r.
6

Fundacja

2020-2-PL01-ESC11-

Solidarność to

01.09.2020

Rozwoju

082653

włączanie i

-

Systemu

różnorodność -

31.08.2022

Edukacji

kontynuacja

52 336,62

ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA
7

Powiat

UMOWA Z DNIA

Dofinansowanie

01.01.2021

Kościerski

21.05.2008;

działalności

-

Warsztatu Terapii

31.12.2021

867 840,00

Zajęciowej
8

Powiat

UMOWA 1/2021 z dnia

Zajęcia klubowe w

01.02.2021

Kościerski

01.02.2021 r. ANEKS 1

WTZ

-

z 10.09.2021 r.
9

10

31.01.2022

Gmina Nowa

RRG.526.3.2021.AK z

Dowozy szansą na

02.01.2021

Karczma

dnia 04.01.2021 r.

aktywację osób

-

niepełnosprawnych

31.12.2021

Gmina Liniewo

96 426,67

GOPS.PS.ŚDS.434.1.202 Zapewnienie

02.01.2021

1 z dnia 04.01.2021

specjalistycznych

- 31

Aneks 2/2021 z dnia

usług i rehabilitacji

12.2021

15.10.2021 r.

dla 31 osób z

10 500,00

730 792,50

zaburzeniami
psychicznymi w
ramach
19

Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Lubieszynie w
okresie od 2 stycznia
2021 r. do 31
grudnia 2021 r.
11

Gmina Liniewo

GOPS.PS.ŚDS.434.2.202 Zapewnienie dowozu

02.01.2021

1 z dnia 04.01.2021

do Środowiskowego

-

Domu Samopomocy

31.12.2021

38 400,00

w Lubieszynie 18
osób
niepełnosprawnych z
terenu gminy
Liniewo przez 5 dni w
tygodniu w okresie
od 2.01.2021 do
31.12.2021
12

Gmina Nowa

RRG.526.2.2021.AK

Karczma

Zapewnienie dowozu

02.01.2021

do Środowiskowego

-

Domu Samopomocy

31.12.2021

16 500,00

w Lubieszynie osób
niepełnosprawnych z
terenu gminy Nowa
Karczma
13

Gmina
Kościerzyna

ZP.252.09.2020

Dowóz w ilości do 10

04.01.2021

osób

-

niepełnosprawnych z

31.12.2021

4 000,00

terenu Gminy
Kościerzyna do
Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Lubieszynie

20

14

Gmina Liniewo

GOPS.PS.ŚDS.434.3.202 Zapewnienie w

02.01.2021

1 z dnia 04.01.2021

okresie od 2 stycznia

-

2021 r. do 31.

31.12.2021

16 000,00

grudnia 2021 r.
średnio rocznie 10
rodzinom
specjalistycznej
pomocy w
prowadzeniu
wieloprofilowej
rehabilitacji dzieci i
młodzieży
15

Gmina Nowa

RRG.526.1.2021.AK z

Zapewnienie około 8

02.01.2021

Karczma

dnia 04.01.2021

rodzinom

-

specjalistycznej

31.12.2021

17 500,00

pomocy w
prowadzeniu
wieloprofilowej
rehabilitacji dzieci i
młodzieży
16

Gmina Stara

U.525/1/2020 z dnia

Zapewnienie

01.01.2021

Kiszewa

30.12.2020

specjalistycznych

-

usług i rehabilitacji

31.12.2021

545 203,00

dla 23 osób z
zaburzeniami
psychicznymi w
ramach
Środowiskowego
Domu Samopomocy
typu ABC w
Konarzynach w
okresie od 01
stycznia 2021 r. do
21

31 grudnia 2021 r. z
możliwością
przedłużenia do
2024 r.
17

Gmina Stara

U.525/2/2020

Kiszewa

Zapewnienie dowozu

01.01.2021

do Środowiskowego

-

Domu Samopomocy

31.12.2021

40 000,00

w Konarzynach osób
niepełnosprawnych z
terenu gminy Stara
Kiszewa przez 5 dni
w tygodniu w okresie
od 01.01.2021 do
31.12.2021 z
możliwością
przedłużenia umowy
do 2024 r.
18

19

Gmina Stara

03/2019 z dnia

Prowadzenie

01.01.2019

Kiszewa

02.01.2019; Aneks nr

Dziennego Domu

-

1/2020-02 z dnia

Pobytu "Senior+" w

31.12.2023

30.12.2020

Wygoninie

Gmina Stara

U.524.5.2021 z dnia

Prowadzenie "Klubu

01.04.2021

Kiszewa

29.03.2021 r. Aneks 02

Senior+" w Lipach

-

z 16.09.2021
20

213 080,00

24 030,00

31.12.2021

Skarb Państwa

AOOzN/39/2021 z dnia

Asystent osobisty

01.01.2021

– Ministerstwo

25.02.2021

osoby z

-

Rodziny i

niepełnosprawnościa

31.12.2021

Polityki

mi

1 394 432,61

Społecznej
21

Urząd

RPPM.06.02.02-22-

Rodzinnie w Powiecie 31.10.2020

Marszałkowski

0023/20-00

Kościerskim

dnia 18.11.2020

z

350 020,44

31.12.2022

22

22

Urząd

RPPM.06.02.02-22

Marszałkowski

Rozwój usług

01.11.2020

społecznych na

-

terenie gminy Tczew,

31.12.2022

56 160,24

Skarszewy oraz
Zblewo
ODDZIAŁ BYTÓW
23

Gmina Bytów

421.1.2020 z dnia

Prowadzenie

01.01.2020

02.01.2020; Aneks nr

Środowiskowego

-

1/2021 z dnia

Domu Samopomocy

31.12.2024

04.01.2021 r.

w Bytowie dla osób z

1 059 912,00

zaburzeniami
psychicznymi w
okresie od
01.01.2020 r. do
dnia 31.12.2024 r.
24

Gmina Bytów

DO.421.2.2021 z dnia

Prowadzenie

01.01.2021

04.01.2021

ośrodka wsparcia

-

Dziennego Domu

31.12.2021

210 000,00

"Senior+" w Bytowie
w okresie od
01.01.2021 r. do
dnia 31.12.2021 r.
25

Gmina Bytów

OS/1/PS/2021 z dnia

"Lodołamacz" -

01.01.2021

14.01.2021

rehabilitacja

-

psychoruchowa dla

31.12.2021

24 663,96

dzieci
niepełnosprawnych z
gminy Bytów
26

Gmina Bytów

DO.421.4.2021 z dnia

Świadczenie

25.01.2021

22.01.2021

specjalistycznych

-

usług opiekuńczych

30.06.2021

88 000,00

dla osób z
zaburzeniami
23

psychicznymi
wynikającymi ze
szczególnego rodzaju
schorzenia ze
spektrum autyzmu
od 25.01.2021r. Do
30.06.2021 r.
27

Urząd

5/P/2021

Pełniej Żyć

Marszałkowski

01.05.2021

10 500,00

15.11.2021

ODDZIAŁ MIASTKO
28

Gmina Miastko

WOA.149.2020 z dnia

Prowadzenie ośrodka 01.06.2020

29.05.2020 r.; Aneks nr

wsparcia -

-

1.2020 z dnia

Środowiskowego

31.12.2024

30.06.2020 r.

Domu Samopomocy

695 943,00

dla 30 osób z
zaburzeniami
psychicznymi w
Miastku
29

Gmina Miastko

WOA.4.2021 z dnia

Prowadzenie

04.01.2021

18.01.2021

placówki wsparcia

-

dziennego w formie

31.12.2021

140 000,00

opiekuńczej, w tym
kół zainteresowań,
świetlic, klubów i
ognisk
wychowawczych na
terenie Gminy
Miastko w 2021 roku
Organizacja zajęć

04.01.2021

terapeutyczno-

-

edukacyjnych dla

31.12.2021

5 000,00

dzieci z rodzin
24

dysfunkcyjnych z
terenu Gminy
Miastko
30

Gmina Miastko

18/3 RPKiS 2021 z dnia

Organizacja

02.01.2021

05.02.2021

specjalistycznej

-

rehabilitacji

31.12.2021

21 000,00

psychoruchowej dla
dzieci
niepełnosprawnych z
terenu Gminy
Miastko
OFERTY WSPÓLNE
31

Państwowy

ZZO/000289/11/D z

Prowadzenie

01.04.2019

Fundusz

dnia 14.03.2019;

specjalistycznej

-

Rehabilitacji

rehabilitacji

31.03.2022

Osób

psychoruchowej dla

Niepełnosprawn

dzieci

ych

niepełnosprawnych z

179 990,43

terenów
zaniedbanych

Gdańsk,

Prezes Zarządu

Justyna Rogińska
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