
Działania z zakresu pomocy 

społecznej w Gminie Sawin 



Gmina Sawin realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej dzięki wsparciu i pomocy wielu instytucji 



Problemy dotyczące funkcjonowania 

rodzin w Gminie Sawin 

 Ubóstwo 

Bezrobocie 

 Migracje zarobkowe 

 Przemoc domowa 

 Alkoholizm 

 Niewydolność rodziców w sprawowaniu 

   opieki nad dziećmi 

 Brak wsparcia osób starszych 



Instytucje stwarzające osobom wykluczonym 

zdobycie doświadczenia zawodowego tworząc 

warunki do powrotu na rynek pracy a także 

przestrzeń do rozwoju osobistego jako podmioty 

ekonomi społecznej: 

  Urząd Gminy 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

  Warsztaty Terapii Zajęciowej 

  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin 

  Środowiskowy Dom Samopomocy 



Zadania z zakresu ekonomii społecznej w Gminie Sawin są 

realizowane w obszarze pomocy społecznej przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowy Dom Samopomocy oraz organizacje pozarządowe. 



GMINNY OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W SAWINIE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sawinie swoim działaniem otacza opieką 

około 580 rodzin, których członkowie 

stanowią  ponad 2000 osób, udzielając 

wsparcia w różnych formach min.: 

 zasiłki stałe, okresowe, celowe  oraz 

pomoc rzeczowa, 

 dożywianie uczniów w szkołach  

i placówkach  opiekuńczo – 

wychowawczych, 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, 

 praca socjalna, 

 świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny 



 

Prace społecznie użyteczne 

Prace 
społecznie 
użyteczne 

Liczba 
Liczba 

uczestnikó
w 

Rodzaj 
działalności 

Środki 
przeznaczone 

na realizowanie 
projektu 

2006 r. 19 19 
prace 

gospodarcze 
usługi opiekuńcze 

5 952,00 

2007 r. 24 24 
prace 

gospodarcze 
usługi opiekuńcze 

12 152,00 

2008 r. 17 17 
prace 

gospodarcze 
usługi opiekuńcze 

10 000,00 

2009 r. 26 26 
prace 

gospodarcze 
usługi opiekuńcze 

14 003,00 
 

2010 r.  27 27 
prace 

gospodarcze 
usługi opiekuńcze 

15 000,00 



„Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności” 2008 rok 

 – kwota alokacji 29 996,00 zł.  

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji 

społecznej  

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Aktywna integracja 

 Sporządzonych zostało 9 

kontraktów socjalnych – 

wsparciem objęto 9 osób oraz 

członków ich rodzin, 

 Terapeuta uzależnień 

pracował z 5 osobami 

uzależnionymi od alkoholu, 

 Psycholog pracował 

z 7 osobami. 

Efekty 

 1 osoba odbyła leczenie 

odwykowe, pozostałe przy 

wsparciu terapeuty utrzymały 

stan abstynencji, 

 8 osób wzięło w kursach 

zawodowych – łącznie odbyli 

oni 12 kursów pozyskiwania 

nowych kwalifikacji, 

 Wypłacone zostały zasiłki dla 

osób objętych kontraktami na 

łączna kwotę 3 150,00 zł. 



„Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności” 2009 rok 

 – kwota alokacji 35 000,00 zł.  

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej  

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  

Aktywna integracja 

 Sporządzonych zostało 

9 kontraktów socjalnych – 

wsparciem objęto 9 osób oraz 

członków ich rodzin, 

 Terapeuta uzależnień 

pracował z 2 osobami 

uzależnionymi od alkoholu, 

 Psycholog pracował z 1 osobą, 

Efekty 

 1 osoba odbyła leczenie 

odwykowe, pozostałe przy 

wsparciu terapeuty 

utrzymały stan abstynencji, 

 7 osób wzięło w kursach 

zawodowych – łącznie 

odbyli oni 9 kursów 

pozyskiwania nowych 

kwalifikacji, 

 Wypłacone zostały zasiłki 

dla osób objętych 

kontraktami na łączna 

kwotę 3 675,00 zł. 



„Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności” 2010 rok  

– kwota alokacji 93 374,64 zł.  

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej  

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  

 

Aktywna integracja 

 Sporządzonych zostało 

12 kontraktów socjalnych – 

wsparciem objęto 12 osób oraz 

członków ich rodzin, 

 Doradza zawodowy pracował  

z 12 osobami 

 Psycholog pracował z 12 

osobami 

 

Efekty: 

 Zorganizowano wizytę studyjną 

do Stowarzyszenia Nowa Szansa 

w Zamościu  dla 12 osób, 

 10 osób wzięło w kursach 

zawodowych, 

 Wypłacone zostały zasiłki dla 

osób objętych kontraktami na 

łączna kwotę 9 804,00 zł 



WARSZTATY  

TERAPII ZAJĘCIOWEJ  

W SAWINIE 





 Jednostka prowadząca: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie. 

 

Placówka realizuje zadania z zakresu rehabilitacji  

społecznej i zawodowej poprzez m. in.: 

 ogólne usprawnianie, 

 rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego 

oraz zaradności osobistej, 

 przygotowanie do życia w środowisku społecznym, 

 poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, 

 rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia 

pracy zawodowej.  



W ramach działalności Warsztatu 

funkcjonują cztery pracownie: 
  

 

 Gospodarstwa domowego 

 

 Krawiecka 

 

 Poligraficzna 

 

 Stolarska 





Rehabilitacja społeczna 

Rehabilitacja społeczna ma na celu: 

 

 umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
uczestniczenia w życiu społecznym, 

 

 wykształcanie zaradności osobistej, 

 

 pobudzanie aktywności społecznej osoby 
niepełnosprawnej, 

 

 wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról 

  społecznych.  





Rehabilitacja zawodowa 

Cele: 

 wykształcanie umiejętności 

zawodowych, 

 pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

 poradnictwo zawodowe, 

 szkolenia zawodowe 



Wizyty studyjne w zakładach pracy 



Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach 



Integracja społeczna 



Działania na rzecz 

społeczności lokalnej 
 
 usługi poligraficzne, stolarskie, krawieckie 

i z zakresu gospodarstwa domowego, 

 

 projektowanie klombów i zasadzanie ich 

kwiatami, 
 

 działania na rzecz integracji społecznej, 
 

 realizacja projektów, 
 

 współpraca z instytucjami i organizacjami. 





Projekty realizowane w WTZ 
 

 Razem Sprawniej                         12.396,27 zł 

 Aktywna Jesień                            15.000,00 zł 

 Seniorem dobrze być                     5.000,00 zł 

 Otwarte Drzwi                              30.000,00 zł 

 Od aktywności do sprawności       4.000,00 zł 

 Aktywny Senior                              6.280,00 zł 

 Szansa                                           7.753,00 zł 

 Przełamując bariery                       3.876,50 zł 

 Razem - Seniorzy w działaniu       2.240,00 zł 

 ]Aktywne kobiety z Sawina             3.400,00 zł 

 Pomóżmy sobie nawzajem            1.470,00 zł 
 

Łącznie 91.415,77 zł 



Odbiorcy: 
 

 dzieci i młodzież 

 

 osoby starsze i niepełnosprawne 

 

 Kobiety 

 

 rodziny 

 



ŚRODOWISKOWY DOM 

SAMOPOMOCY  

W SAWINIE 

ul. Stodoły 3/1 22-107 Sawin 

tel. 82 567 34 05 

e-mail: sds@sawin.pl 



 

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Sawinie jest placówką wsparcia 
dziennego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, funkcjonuje od grudnia 
2006 roku.  Posiada 20 miejsc 
statutowych. W ciągu 4 lat działalności 
wsparciem objęliśmy 30 osób.  



STRUKTURA  

ORGANIZACYJNA ŚDS 

Kierownik 

1 etat  

Instruktor 
terapii 

zajęciowej 

2 etaty  

Opiekunka  

½ etatu 

Technik 
fizjoterapii  

½ etatu 

Pielęgniarka 

½ etatu  

Kierowca   
1 etat 

Pracownik 
socjalny  

½ etatu 

Księgowa 

Umowa 
zlecenie  

ŚDS 

 W 

SAWINIE 



RADA DOMU  

UCZESTNIKÓW ŚDS 

 

PRZEWODNICZĄCA 

 Krystyna Jaglewicz 

 

Z-CA  

Renata Górska 

 

SKARBNIK 

Urszula Banaszko   

 

 

Staramy się u naszych uczestników  

kształtować samorządność.  

W placówce funkcjonuje Rada Domu 

Uczestników ŚDS,  która wybierana 

jest w wyborach tajnych.   



Celem ŚDS jest zmniejszenie skutków 
niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego 
poprzez prowadzenie:  
 treningów umiejętności samoobsługowych i zaradności   
 życiowej, 

 treningów umiejętności społecznych i  interpersonalnych, 

 treningów umiejętności spędzania 
     czasu wolnego, 

 terapię zajęciową, 

 rehabilitację ruchową. 



Uczestnicy ŚDS w Sawinie biorą udział w wielu  

i spotkaniach  (2010 r. – 34, 2007 – 2010 około 

140). Imprezy te są doskonałą okazją do 

nawiązania nowych znajomości i bliższego 

poznania. Podczas tych spotkań uczestnicy 

ŚDS prezentują  swoje talenty muzyczne, 

aktorskie, sportowe oraz artystyczne. 

 



PRZEGLĄDY PIOSENEK 

Corocznie uczestnicy ŚDS wspólnie  

z uczestnikami WTZ prezentują  swoje 

zdolności wokalne podczas Przeglądu 

Piosenki Religijnej w DPS w Nowinach, 

Przeglądzie Piosenki Letniej  w Chojnie 

Nowym oraz Przeglądzie Piosenki 

Ludowej organizowanym przez DPS 

Kanie.  



ZAWODY 

 SPORTOWE 
Turniej Tenisa Stołowego w DPS w Chojnie 

Nowym, Turniej Warcabowy w DPS 

„Senior” w Różance, Igrzyska Sportowe  

w Medycznym Studium Zawodowym  

w Chełmie czy Olimpiada Równych Szans 

w ŚDS w Milejowie to stałe punkty  

w naszym kalendarzu imprez. Uczestnicy  

ŚDS brali udział w tych zawodach ze 

znacznymi sukcesami ( I miejsce Pani 

Jadzi, I miejsce drużynowo). 



WYSTAWY I KIERMASZE PRAC 

Prace uczestników ŚDS i dzieci ze Świetlicy 

Socjoterapeutycznej wielokrotnie 

prezentowane były na wystawach  

i kiermaszach. W 2010 r. zorganizowano  

3 kiermasze (walentynkowy, z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych)  

i 4 wystawy (podczas wizyt studyjnych oraz 

Dni Gminy). 



     WARTOŚCI DUCHOWE 
W codziennej pracy staramy się 

również dbać o wartości duchowe. 

Wspólnie z naszymi uczestnikami  

wychodzimy na Msze Św., 

uczestniczymy w Rekolekcjach.  

Pamiętamy również o miejscach 

upamiętniających wydarzenia 

historyczne na terenie naszej gminy – 

sprzątamy pomniki, składamy wieńce  

i zapalmy znicze. Odwiedzamy też 

groby naszych zmarłych uczestników. 



SPOTKANIA 

OKOLICZNOŚCIOWE 

ŚDS jest namiastką domu, więc jak w każdym domu kultywujemy 

tradycje związane z obchodzeniem świąt. Spotykamy się przy 

wspólnym stole podczas śniadania Wielkanocnego oraz spotkania 

opłatkowego.  



IMIENINY I URODZINY 

UCZESTNIKÓW 

Wspólne świętowanie imienin lub urodzin 

uczestników stało się już naszą tradycją. 

Przeżywaliśmy między innymi 18- te 

urodziny Asi i Eli oraz 60-te urodziny pana 

Zenona. 



WSPÓŁPRACA   

ŚDS ZE 

STOWARZYSZENIEM 

KOBIET GMINY SAWIN 



GRUPA WSPARCIA  

„Pomocna dłoń” 
   Wszyscy  podopieczni ŚDS są 

uczestnikami Grupy Wsparcia. 

Uczestnicy oraz członkowie ich 

rodzin nieodpłatnie korzystają  

z konsultacji specjalistów (lekarz 

psychiatra, psycholog, 

pedagog). Ponadto, wspólnie  

z koleżankami i kolegami z WTZ 

w Sawinie uczestniczą   

w zajęciach muzycznych. 



           PROJEKTY 

 Pracownicy ŚDS to również członkowie 

SKGS. Realizowaliśmy takie projekty jak 

„Tradycja łączy pokolenia”, „Bliżej siebie”, 

„Bez barier” i inne.  

W projektach tych brali udział między innymi 

uczestnicy ŚDS. 



              WYCIECZKI  
Uczestnicy ŚDS i dzieci ze Świetlicy 

Socjoterapeutycznej wspólnie zwiedzili 

miedzy innymi Góry Świętokrzyskie, 

Krasnobród, Zagrodę Guciów, Muzeum 

Wsi Lubelskiej, Park Jurajski w Bałtowie, 

Zamość, Gród Słowiański, Nałęczów. 



WYJAZDY DO KINA I TEATRU 
Wyjeżdżaliśmy do teatru  

w Lublinie oraz Kina Zorza 

w Chełmie. 



SPOTKANIA W PLENERZE 

W okresie letnim często organizujemy 

spotkania w plenerze. Organizujemy 

ogniska, spacery, biegi, rajdy 

rowerowe  itp. 



WYSTĘPY INTEGRACYJNE 

Dzieci i uczestnicy ŚDS mają na swoim 

koncie kilka integracyjnych występów 

miedzy innymi na takich imprezach jak 

„Mam talent po Sawińsku”, Przegląd 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych  

w Milejowie. 



SPOTKANIA 

OKOLICZNOŚCIOWE 
Naszą tradycją stało się już, że również 

wspólnie świętujemy Andrzejki, 

Walentynki czy przyjmujemy św. Mikołaja. 

Dzieci zawsze pamiętają  

o Międzynarodowym Dniu Osób 

Niepełnosprawnych, a uczestnicy ŚDS 

o Dniu Dziecka.  



IMPREZY INTEGRACYJNE 

Wspólnie organizowaliśmy takie 

spotkania integracyjne jak : Piknik 

Country 2010, Koncert Papieski „Na 

scenie pamięci”, „Święto rodziny”. 



ŚWIETLICA 

SOCJOTERAPEUTYCZNA 

W SAWINIE 

ul. Stodoły 3/3 22-107 Sawin 

tel. 82 567 33 21 

e-mail: skgs@sawin.pl 



 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie jest 
placówką opiekuńczo-wychowawczą 
wsparcia dziennego, funkcjonuje od grudnia 
2002 roku.  Posiada 30 miejsc statutowych, 
jednak ze wsparcia świetlicy korzysta ponad 
200 dzieci rocznie, 32 osoby niepełnosprawne 
oraz członkowie rodzin dzieci i osób 
niepełnosprawnych.   



STRUKTURA  

ORGANIZACYJNA ŚWIETLICY 

Zarząd 
Stowarzyszenia 
Kobiet Gminy 

Sawin 

Koordynator 
świetlicy 

Instruktor terapii 
zajęciowej 

- 1 osoba  

Opiekunki  

– 5 osób 

Technik 
fizjoterapii – 

 1 osoba 

Asystent 
rodziny  

– 4 osoby 

Psycholog  

– 1 osoba 

Pedagog  

– 1 osoba 

Księgowa  

– 1 osoba  

Lekarz 
psychiatra  

– 1 osoba 

Muzyk  

– 2 osoby 

Szkoleniowcy 
– 2 osoby 



Celem ŚS jest wspieranie rodzin w sprawowaniu jej 
podstawowych funkcji, zapewnienie  pomocy rodzinom i dzieciom 
sprawującym problemy wychowawczy, zagrożonym 
demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami poprzez różne 
formy wsparcia:  

 pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, 
 osobistych, 

 zajęcia terapeutyczne (psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy), 

 zajęcia korekcyjne, kompensacyjne (pedagog, fizjoterapeuta), 

 pomoc w nauce, 

 organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw 

 stałą współpracę z rodziną dziecka, 

 stałą współpracę z samorządem lokalnym  

 i jednostkami organizacyjnymi: GOPS, szkoły. 

 



Rodzaje i formy wsparcia udzielanego  

w Świetlicy Socjoterapeutycznej 

 Udział  w zajęciach świetlicowych – 225 osób, 

 Porady psychologa – 26 osób (dzieci, rodzice, osoby niepełnosprawne), 

 Terapia logopedyczna – 25 dzieci, 

 Porady lekarza psychiatry – 32 osoby, 

 Zajęcia rehabilitacyjno - korekcyjne –34 dzieci, 

  Wsparcie asystenta rodziny – 6 rodzin objętych wsparciem  

( 22 osoby w rodzinach), 

 Zajęcia z zakresu profilaktyki – 56 dzieci, 

 Terapia zajęciowa –35 dzieci, 

 Pomoc w odrabianiu lekcji - 36  dzieci, 

 Kontakty z rodzicami (rozmowy bezpośrednie i telefoniczne) – 214 ,  

 



Projekty realizowane w świetlicy w 2010r: 
1. Grupa Wsparcia ”Pomocna Dłoń” (…) – wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez organizacje zajęć muzycznych 

poradnictwo specjalistów: psychologa, logopedy, lekarza psychiatry i inne - projekt finansowany przez Lubelski 

Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – 25 000 zł. 

2. „Dla każdego coś ciekawego II” -  Organizacja i rozwój systemu wsparcia dla rodzin z dziećmi, w szczególności na 

obszarach wiejskich, w tym realizacja projektu „Rozwój środowiskowych form wsparcia skierowanych do rodzin z 

dziećmi - projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie – 2 670 zł. 

3. „Specjaliści dzieciom” -  Realizacja programów terapeutycznych oraz specjalistycznego poradnictwa na rzecz 

rodzin - projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie – 1 920 zł. 

4. „Po zdrowej stronie życia” - Programy pomocowe, dla sprawców, dla ofiar przemocy domowej – w szczególności 

dzieci - projekt współfinansowany przez ROPS w Lublinie – 2 500 zł. 

5. „Bliżej siebie II” - Prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym realizacja 

projektu: Rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz znajdujących się w 

sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich  zdrowia psychicznego - projekt współfinansowany przez ROPS w 

Lublinie – 1600 zł. 

6. „Radosne dziecko - szczęśliwa rodzina” - Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Pomoc dla rodzin  

z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, w tym działania asystenta rodziny - projekt współfinansowany przez  MPiPS– 42 700 zł. 

7. „Śladami przeszłości” -  I. Usługi dla dzieci i młodzieży 1.3 Organizacja imprez integracyjno – edukacyjno - 

kulturalnych świadczonych cyklicznie oraz okolicznościowo w miejscu zamieszkania (np. w formie konkursów 

międzyszkolnych, olimpiad wiedzy, zawodów sportowych itp.) – 8 500 zł. 

8. „Z wiedzą bezpieczniej” - III. Usługi dla dzieci i młodzieży Stworzenie możliwości rozwoju. Usługi dla dzieci i 

młodzieży mające na celu zmniejszenie zachowań patologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, 

pożytecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu - 3 876,50 zł. 

9. „Spotkania z Seniorem”- III. Usługi dla osób starszych 3.1 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 

( dowóz do lekarza, pomoc przy robieniu zakupów, pomoc przy pracach domowych i doraźna opieka) – 11 000 zł. 

 Łączna kwota : 99 766,50 zł. 



Działalność świetlicy  

i zadania realizowane  

w ramach projektów 



WYCIECZKI I WYJAZDY 

INTEGRACYJNE 



KONKURSY 



SPOTKANIA 



BAJKOWE FERIE I WAKACJE 



ODRABIANKI 



SUKCESY  

INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ 
 Zorganizowanie 2 wizyt studyjnych 

dla mieszkańców Gminy Czemierniki, 

Uścimów, Niedźwiada i Wohyń , 

 Udział w Forum Kobiet Aktywnych  

w Nieliszu – wyróżnienie Pani Jolanty 

Król, 

 Prezentacja dorobku instytucji 

pomocy społecznej Gminy Sawin  

w Hańsku, 

 Konferencja podsumowująca 

PPWOW –   udział w panelu 

dyskusyjnym Pani Jolanty Król, 

wyróżnienia dla SKGS- Joanna 

Błaszczuk i Agnieszki Dąbrowskiej – 

lidera lokalnego, 

 Audycja radiowa „Kobitki  z Sawina”. 


