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ŚRodowiskowy DOM samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy
im. Wernera Kenkla we Włoszakowicach jest jednostką organizacyjną Gminy utworzoną na podstawie
Uchwały Nr VIII/66/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8.09.2003
r. Rada Gminy kontroluje Środowiskowy Dom Samopomocy poprzez
komisję rewizyjną. Wójt zatrudnia
i zwalnia kierownika jednostki oraz
jest jego zwierzchnikiem służbowym,
a także nadzoruje realizację zadań.
Środowiskowy Dom powstał ze
wspólnej inicjatywy Wernera Kenkla
i Wójta Gminy Stanisława Waligóry.
Firma „Werner Kenkel” wsparła finansowo adaptację pomieszczeń socjalno – biurowych części poddasza
budynku po byłej Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej
w Lesznie w kwocie 250.000 zł. Pozostałe koszty na prace adaptacyjne
sfinansowane zostały z budżetu Gminy Włoszakowice (333.740,95 zł).
ŚDS rozpoczął działalność w 2005
roku. Jest to placówka pobytu dziennego, przeznaczona dla osób dorosłych
pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Włoszakowice
i gmin sąsiednich. Obecnie z terapii
zajęciowej w ŚDS korzysta 35 osób.
Pierwszoplanową formą pracy w ŚDS
jest terapia zajęciowa, która prowadzona jest w 6 wyposażonych tematycznie pracowniach. W ramach terapii prowadzone są zajęcia plastyczno
- techniczne, muzyczno - teatralne,

gospodarstwa domowego, informatyczne i komunikacji społecznej.
Zakres i poziom świadczonych form
pracy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych podopiecznych
na podstawie opracowanych przez
kadrę indywidualnych programów
terapii. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.
Poza terapią zajęciową każdy podopieczny ma możliwość uczestniczyć w
wycieczkach edukacyjnych, imprezach
rekreacyjnych, wyjazdach o charakterze kulturalnym (kino, teatr, opera),
spotkaniach integracyjnych w ramach
współpracy z innymi placówkami.
Od początku istnienia placówki funkcję kierownika pełni Mariola Żołędziejewska. Placówka zatrudnia kadrę
wyróżniającą się odpowiednimi predyspozycjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Są to głównie młode
osoby z wykształceniem wyższym.
W chwili obecnej w Domu zatrudnionych jest 6 terapeutów, fizjoterapeuta,
pielęgniarka, referent ds. administracyjno - finansowych, kierowca - konserwator oraz sprzątaczka.
Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym Gminy, dlatego część środków
na bieżącą działalność finansowana
jest z budżetu państwa w ramach dotacji Wojewody. W roku 2010 planowana dotacja Wojewody Wielkopolskiego na działalność Domu wynosi
335.520 złotych, ponadto Urząd Miasta i Gminy Wschowa zadeklarował
przekazanie dotacji w kwocie 25.164

złote na pobyt w ŚDS 5 podopiecznych z terenu gminy Wschowa. W
bieżącym roku również Starostwo
Powiatowe w Lesznie przekazało dotację na ŚDS w kwocie 1.000 zł. Pozostałe środki na pokrycie wydatków
ŚDS, które w 2010 roku planowane są
w wysokości 509.946 zł, pochodzą z
budżetu Gminy Włoszakowice.
W dniach 24 - 27.08.010 inspektorzy
Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu dokonali kontroli ŚDS.
Przedmiotem kontroli była realizacja
zadań z zakresu administracji rządowej zleconego Gminie. 22 października przekazano protokół pokontrolny,
w którym nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu,
wobec czego nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.
W najbliższych latach planowana
jest rozbudowa Środowiskowego
Domu Samopomocy. Zadanie polegać będzie na adaptacji strychu na
pracownię oraz salę rehabilitacyjno
– edukacyjną (salę dziennego pobytu
z przeznaczeniem na spotkania integracyjne) oraz WC, szatnię i schowek
porządkowy. Na powyższe prace jest
już gotowa dokumentacja techniczna
wraz z pozwoleniem na budowę. Po
wykonaniu inwestycji powierzchnia
użytkowa Środowiskowego Domu
Samopomocy zwiększy się o ok. 240
m2. W wyniku rozbudowy możliwe
będzie przyjęcie dodatkowych uczestników terapii.

Powstały w 2003 r. Środowiskowy Dom Samopomocy stał się ważną i prężnie działającą instytucją, której działalność wspierana jest głównie przez Gminę Włoszakowicę i Fundację „Jesteśmy - więc pomagamy”

