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Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie, przedstawia

sprawozdanie przedstawiające działalność w 2020 r.

 

Podobnie jak latach poprzednich, również w 2020 r. zachodziło

wiele zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej. Najważniejszą

zmianą była obecna na całym świecie pandemia wirusa Sars-Cov

2, która w sposób znaczący i bezpośredni ograniczyła działalność

domu na blisko 5 miesięcy.

Pracownicy Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie dołożyli

wszelkim starań, aby sprostać wyzwaniom związanym 

ze zmianą usług świadczonych na rzecz seniorów z Dzierżoniowa.

W realizacji zadań jednostki, szczególny nacisk kładziono 

na zapewnienie najwyższej jakości usług oraz dostosowanie ich do

wciąż zmieniającej się sytuacji pandemicznej.

Misja domu brzmi: "Razem z zaangażowanym zespołem tworzyć

miejsce na które zasługują nasi seniorzy".

Dlatego oferta Dziennego Domu Senior + jest ofertą szytą na

miarę potrzeb seniorów. 

WSTĘP

A N N A  P O L O W C Z Y K

Dyrektor Dziennego Domu Senior + 



Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie funkcjonuje jako gminna

jednostka organizacyjna pomocy społecznej na podstawie ustawy 

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Działalność Dziennego Domu Senior + jest zadaniem własnym

gminy, finansowanym z budżetu Dzierżoniowa. Na koniec roku

sprawozdawczego, liczba podopiecznych w Dziennym Domu

wynosiła 96 osób.

Uczestnikami korzystającymi z usług Dziennego Domu Senior + są

seniorzy, kwalifikowani na podstawie decyzji wg kryteriów pomocy

społecznej. 

Uczestnicy korzystają z codziennych zajęć aktywizujących,

dobieranych wg potrzeb seniorów.

Codziennie organizowany jest ciepły posiłek. 

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z usługi prania odzieży,

prasowania jej oraz kąpieli. 

Dzienny Dom Senior + organizuje imprezy kulturalno-oświatowe,

wycieczki turystyczno-krajoznawcze, świadczy pomoc w załatwianiu

spraw urzędowych np.: rejestracja do lekarza, wypełnianie

książeczek opłat, druków, wniosków, rozliczeń itp. 

Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje z zakresu

oświaty, zdrowego trybu życia, przepisów prawnych,

bezpieczeństwa. 

Prowadzona jest aktywizacja uczestników poprzez ich udział 

w zajęciach na basenie, naukę tańca towarzyskiego, warsztatów

jogi, szachów, zajęć z języków obcych, biofeedbacku, strzelectwa

sportowego, zajęć kulinarnych. 

INFORMACJE OGÓLNE



Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie kierowany jest przez

Dyrektora. 

W 2020 r. w Dziennym Domu Senior + zatrudnionych było 10 osób

na 8,6 etatu. 

     

    

Kierownik Administracyjny - odpowiada za administrowanie

budynkiem, oraz prowadzenie spraw administracyjnych , w tym

powierzonej dokumentacji;

Zespół socjalno-Terapeutyczny - w skład tego zespołu wchodzą

terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuci, opiekunowie osób starszych; do

zadań zespołu należy prowadzenie zajęć z obszaru fizjoterapii,

terapii zajęciowej oraz działalności kulturalno-oświatowej;

Zespół Gospodarczy - w skład tego zespołu wchodzą: intendent,

pracownik gospodarczy oraz konserwator, do jego zadań należy

utrzymanie w należytym stanie higienicznym i technicznym

budynku i urządzeń, a także zamawianie i wydawanie posiłków. 

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA

KIEROWNIK
ADMINISTRACYJNY 

DYREKTOR

ZESPÓŁ SOCJALNO-
TERAPEUTYCZNY

DZIAŁ GOSPODARCZY



Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie czynny jest pięć dni 

w tygodniu, od poniedziałku do piątku, co najmniej 8 godzin

dziennie, w czasie dostosowanym do faktycznych potrzeb

uczestników zajęć.

Skierowanie do Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie

następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela

prawnego. 

Podstawą korzystania z usług Dziennego Domu Senior + jest decyzja

administracyjna wydawana, w imieniu Burmistrza Dzierżoniowa

przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. 

Zasady odpłatności w Dziennym Domu Senior + w Dzierżoniowie

ustala w drodze uchwały Rada Miejska.  

Informacji dotyczące działań Dziennego Domu Senior + 

w Dzierżoniowie znaleźć można na stronie internetowej

www.ddps.pl oraz na funpage'u na facebooku. 
            

               https://www.facebook.com/Centrum-Seniora-  

               Dzier%C5%BConi%C3%B3w-102026608222633

              www.ddps.pl

    

STRUKTURA
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Środki na realizację zadań realizowanych w ramach prowadzenia

Dziennego Domu Senior +w Dzierżoniowie pochodzą z budżetu

Dzierżoniowa i dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego 

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja

2020 Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Klub/Senior+”. 

Plan wydatków budżetowych w 2020 r. wyniósł 1 109 577,- z czego

wydatkowano 1 075 397,77 zł. dzięki oszczędnej działalności jednostki

zaoszczędzono 34 113,23 zł. 

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

pozyskano kwotę 298 888,79 zł., jako dotację, natomiast Gmina w ramach

środków własnych dołożyła do tej działalności 60 % czyli 448 333,23 zł.

Całość zadania zamknęła się kwotą 747 222,02 zł.  

Pozostała działalność Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie to

wydatki w kwocie 328 175,75 zł z czego 167 787,21 to wydatki poniesione

na remont budynku znajdującego się przy ul. Krasickiego 25. Pozostała

kwota to wydatki niekwalifikowane w realizacji Programu Wieloletniego

„Senior+” na lata 2015-2020.

W budynku przy ul. Krasickiego 25 dokonano remontu pomieszczeń na

pierwszym piętrze, schodów oraz dachu. Pomieszczenia te zostaną 

 zagospodarowane w 2021 r. Parter budynku został wyremontowany 

z przeznaczeniem na Klub Senior + - czyli działalność popołudniową dla

seniorów. 

Dochody Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie w 2020 r.

zaplanowane były na poziomie 9 500,- zł., wykonano je w kwocie

7 850,81 zł. Są to środki pochodzące od seniorów, którzy opłacają

miesięczną składkę za pobyt w placówce. 

 

BUDŻET



Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie zapewnia wsparcie

seniorom, którzy ukończyli 60. rok życia i są nieaktywni zawodowo.   

Szczególną opieką obejmuje się osoby o zmniejszonej sprawności

fizycznej mające trudności w organizacji życia codziennego. 

Pierwszeństwo do korzystania z usług Dziennego Domu Senior +

mają osoby posiadające niskie dochody, samotne, wykluczone

społecznie, posiadające rodziny poza swoim miejscem zamieszkania,

posiadające złe warunki mieszkaniowe oraz nieporadne 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

W 2020 r. działalność Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie

była zawieszana na skutek pandemii wirusa Sars-COV-2. 

Pierwsze zawieszenie działalności miało miejsce w drugi kwartale

2020 r., drugie - w czwartym. 

W trybie stacjonarnym Dzienny Dom Senior + prowadzi następujące

usługi:

             usługi socjalne

Polegają one na pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

administracyjnych, ułatwianiu kontaktów z otoczeniem, pomoc w

rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. (wypełniano druki,

rejestrowano do lekarzy, pomagano w robieniu zakupów- zarówno

spożywczych jak i przemysłowych). W okresie przedświątecznym

pomagano seniorom w organizacji porządków domowych czy

ubierania choinki w towarzystwie pracownika domu.  

    

DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWA



             usługi edukacyjne

Polegają one organizacji zajęć, na których zapotrzebowanie zgłosili

seniorzy tj.: zajęć komputerowych, kulinarnych, podstawy dietetyki

i zdrowego sposobu odżywiania, kurs tańca towarzyskiego,

warsztaty psychologiczne oraz nauka języków obcych (również on-

line). 

    

             usługi sportowo - rekreacyjne, aktywności ruchowej 

To organizacja gimnastyki indywidualnej i grupowej, warsztaty jogi,

zajęcia strzelectwa sportowego, łamigłówki - siłownia umysłu,

zajęcia na basenie, nordic walking, spacery po Dzierżoniowie.

    

DZIAŁALNOŚĆ
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             kulturalno-oświatowe

To zajęcia arteterapii, zajęcia taneczne, codzienna gimnastyka-

która odbywa się również on-line, próby zespołu muzycznego oraz

grupy teatralnej, okolicznościowe spotkania międzypokoleniowe

oraz obchody świąt okolicznościowych, wycieczki oświatowe,

muzykoterapia, spotkania edukacyjne i międzypokoleniowe. 

    

DZIAŁALNOŚĆ
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             działalność niestacjonarna i wolontarystyczna

 

Ograniczenie działalności Dziennego Domu Senior + w drugim

kwartale 2020 r. zachęciło pracowników do zorganizowania młodego

wolontariusza, który zainstalował seniorom na ich telefonach

komórkowych komunikatory typu: whats'up, messenger, Teams,

Zoom. 

Dzięki temu w czwartym kwartale 2020 r. podczas drugiej fali

pandemii, pracownicy mogli organizować grupowe spotkania na w/w

komunikatorach. Dzięki przeszkoleniu seniorów z obsługi programów,

mogli oni brać odział w zajęciach prowadzonych on-line.  Instalacja

ułatwiła kontakt bezpośredni z seniorami. 

Dodatkowym kontaktem pracowników z seniorami był transport

posiłku do domów seniorów. Dzięki czemu pracownicy mogli zamienić

kilka słów z podopiecznymi, sprawdzić ich kondycję psychiczną

i fizyczną oraz rozeznać potrzeby. 

Wraz z ciepłym posiłkiem seniorzy trzy razy w tygodniu otrzymywali

łamigłówki, krzyżówki i zadania do rozwiązania. 

Ten rodzaj kontaktów pozwolił nam na ogłoszenie trzech konkursów,

w których udział brali podopieczni. 

(relacja z wręczenia nagród zwycięzcom znajduje się na stronie

internetowej www.ddps.pl).

W 2020 r. w wyniku pandemii Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie

pożegnał 10 domowników lub byłych domowników, którzy zmarli na

skutek panującej pandemii. 

DZIAŁALNOŚĆ
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             działalność niestacjonarna i wolontarystyczna

Od lipca 2020 r. na terenie domu bez przerwy pracowali bezdomni 

z Dzierżoniowa biorący udział w programie pn.: "Aktywne wsparcie",

dzięki ich pracy na wyglądzie zyskał ogród Dziennego Domu. 

Podczas poluzowania obostrzeń w okresie letnim w ramach

współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw zorganizowano 

w Dziennym Domu Senior + spotkanie seniorów z młodzieżą.

Spotkanie odbyło się w sobotę, młodzież zorganizowała poczęstunek

i występ artystyczny.

Drugim elementem spotkania było zagospodarowanie nowymi

sadzonkami części terenu w ogrodzie Dziennego Domu Senior +. 

 

   

DZIAŁALNOŚĆ
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zajęcia muzyczne, prowadzone przez instruktora, dwa razy 

zajęcia teatralne, prowadzone przez instruktora, dwa razy 

kulinarne, prowadzone dwa razy w tygodniu, w pierwszym

kwartale 2020 r. 

warsztaty psychologiczne, prowadzone jeden raz w tygodniu, jedną

godzinę - w pierwszym kwartale; od czerwca 2020 r.

zapotrzebowanie na usługi psychologiczne wzrosło do czterech

godzin tygodniowo; 

zajęcia strzelectwa sportowego - prowadzone jeden raz 

zajęcia gimnastyki na basenie - prowadzone jeden raz w tygodniu

na basenie krytym w Dzierżoniowie;

ćwiczenia jogi dla seniorów - prowadzone dwa razy w tygodniu,

podczas zamknięcia ośrodka zajęcia nadawane były on-line na

profilu facebookowym;

lekcje szachów- prowadzone w pierwszym kwartale, jeden raz 

nauka języka niemieckiego - prowadzona dwa razy w tygodniu, 

kurs tańca towarzyskiego - prowadzona jeden raz w tygodniu 

gimnastyka indywidualne i grupowa - prowadzona i nadawana on-

line codziennie o godzinie 9:30;

kurs Nordic Walking - zajęcia prowadzone jeden raz w tygodniu.

Do zadań aktywizujących seniorów - uczestników Dziennego Domu

Senior + w Dzierżoniowie, należy zaliczyć cykliczne zajęcia

prowadzone przez specjalistów:

w tygodniu;

w tygodniu;

w tygodniu;

w tygodniu;

po jednej godzinie lekcyjnej;

po jednej godzinie;

DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWA



dwa spotkania z Policją, których tematem były oszustwa na

seniorach;

obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet;

spotkanie z Bankiem Spółdzielczym w Dzierżoniowie w sprawie

"nowych" form płatności;

spotkanie z panem Edwardem Bieniem - honorowym prezesem

Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie;

zorganizowano "Andrzejki" - w reżimie sanitarnym;

zorganizowano trzy wycieczki krajoznawcze;

zorganizowano projekt z wolontariuszami Fundacji Manufaktura

Inicjatyw;

zorganizowano paczki na Wielkanoc - w związku z twardym

lockdownem;

zorganizowano paczki na święta Bożego Narodzenia;

zainstalowano na telefonach komórkowych seniorów

komunikatory, w celu ułatwienia porozumiewania się;

kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi

posiadającymi siedzibę w Dziennym Domu Senior +;

kontynuowano współpracę z Radą Seniorów, Zespołem do Spraw

Osób z Niepełnosprawnościami;

zorganizowano obchody Dnia Seniora;

utworzono Wypożyczalnię sprzętu do rehabilitacji dla seniorów;

zorganizowano dwie edycje szafingu - wymiany ubrań dla

seniorów, akcje odbyły się na ogrodzie;

współorganizowano zbiórkę art. chemicznych dla pacjentów 

zacieśniono współpracę z Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie,

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, Synagogą Rutika. 

Dodatkowo zorganizowano:

     z Powiatowego Szpitala w Dzierżoniowie; 

DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWA



Rok 2020 to najtrudniejszy rok w działalności jednostki. Panująca

pandemia definiowała rodzaj działań podejmowanych w ramach

działalności statutowej, ale także liczba seniorów biorących w nich

udział. 

To pierwszy rok działalności jednostki w nowym budynku, polegający

na dostosowaniu się do znacznie lepszych warunków bytowych,

możliwość rozszerzenia działalności oraz przeszkolenia seniorów 

z nowinek technologicznych. Dostęp seniorów do komunikatorów

ułatwił kontakt z pracownikami domu, dzięki czemu działalność

socjalna domu była prowadzona nawet podczas jego zamknięcia.

Na potrzeby udostępniania informacji dotyczących działalności

Dziennego Domu Senior +, powstała nowa strona internetowa oraz

funpage na Facebooku. 

Zaktualizowano 90 % regulaminów, a w listopadzie 2020 r.

przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia.

W 2021 r. Dzienny Dom Senior + pragnie skupić się dostosowaniu

działalności do potrzeb zgłaszanych przez seniorów, kierując się misją

domu "razem z zaangażowanym zespołem tworzyć miejsce, na które

zasługują seniorzy". 

Oferta Dziennego Domu Senior + zostanie poszerzona o wskazane 

w badaniach seniorów, przeprowadzonych w 2019 r. i 2020 r., usługi 

i zajęcia. Planuje się przyznawać i wydawać Kartę Seniora, a także

promować działalność "Złotej rączki" oraz inicjatywy "Pudełko Życia".

PODSUMOWANIE


