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Sprawozdanie

PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMISJI DIAKONIJNEJ
ks. Robert Sitarek
o raz kolejny mamy mo¿liwoœæ podsumowania i przedstawienia wobec synodu
wyboru niektórych dzia³añ realizowanych na poziomie grup samopomocowych
w parafiach Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
jak i zorganizowanej dzia³alnoœci Koœcio³a, bêd¹cych praktyczn¹ realizacj¹ podstawowych za³o¿eñ etycznych wobec osób znajduj¹cych siê w potrzebie.
Zachowuj¹c dotychczasow¹ systematykê postanowiliœmy rozpocz¹æ od omówienia
dzia³alnoœci kó³ diakonii parafialnych, tych najczêœciej niezorganizowanych, ale
opieraj¹cych siê na najczystszych zasadach solidarnoœci, pomocy, wspó³pracy i wspó³-czucia, kszta³tuj¹cych chrzeœcijañskie wartoœci cz³owieczeñstwa.

P

Diakonijna s³u¿ba parafialna
Gorzów Wielkopolski
Kontynuowane s¹ dzia³ania Punktu Konsultacyjnego Przeciw Przemocy "Zielony
Kwadrat". Punkt powsta³ jako drugi w Polsce, w oparciu o program Diakonii
Koœcio³a "Przeciw przemocy". Jego dzia³alnoœæ zosta³a poszerzona o doœwiadczenia
organizacji wspó³pracuj¹cej, prowadz¹cej z powodzeniem podobne poradnictwo w
Brandenburgii i Berlinie oraz w Czechach - EJF - Lazarus z Berlina.
Ponadto w ramach dzia³añ diakonijnych nadal:
- rozdzielano odzie¿ i drobne sprzêty AGD pochodz¹ce od ofiarodawców z Niemiec,
- dofinansowano dzieciom i m³odzie¿y wyjazdy na imprezy wakacyjne i parafialne.
Jawor
- nadal prowadzono opiekê nad dzieæmi z dysfunkcyjnych rodzin, zakupiono m.in.
pomoce naukowe, organizowano zajêcia w czasie wolnym, zakupiono obiady w
szkole,
- prowadzona by³a bie¿¹ca pomoc materialna dla znajduj¹cych siê trudnej sytuacji
materialnej parafian poprzez zakup leków czy opa³u.
Jelenia Góra-Cieplice
- kolejny rok dzia³a³a rozbudowywana wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego;
interesanci mogli korzystaæ z wsparcia w postaci wózków inwalidzkich, ³ó¿ek szpi-
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talnych, koncentratorów tlenu, kul, itp.,
- organizowane by³y odwiedziny u chorych w domach i szpitalach.
Karpacz
- kontynuowano opiekê nad osobami starszymi i odwiedziny osób chorych, w tym
modlitewne odwiedziny u samotnych, wzglêdnie przebywaj¹cych w domach opieki
i szpitalach,
- zorganizowano akcjê zbierania paczek "Prezent pod choinkê,
- organizowano transport parafian na nabo¿eñstwa i spotkania parafialne,
- przygotowano paczki œwi¹teczne dla dzieci i osób starszych,
- nast¹pi³ rozwój dzia³alnoœci z zakresu pielêgniarstwa opieki d³ugoterminowej,
kursów medycznych oraz klubów: œrodowiskowego i integracyjnego,
- prowadzenie wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego,
- w ramach NZOZ-u Diakonia WANG oferowa³a:
- pielêgniarstwo rodzinne,
- pielêgniarsk¹ opiekê d³ugoterminow¹,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- prowadzenie œwietlicy œrodowiskowej.
K³odzko
- prowadzona jest bez pomocy i wsparcia jakiejkolwiek instytucji zagranicznej stacja
wypo¿yczeñ sprzêtu rehabilitacyjnego; wypo¿yczano przede wszystkim ³ó¿ka
sterowane elektrycznie, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki i krzes³a toaletowe,
- organizowany jest sta³y dowóz starszych i/lub niepe³nosprawnych parafian na
nabo¿eñstwa i spotkania parafialne,
- potrzebuj¹cym udzielana jest pomoc w za³atwianiu spraw bie¿¹cych, a w niektórych wypadkach pomoc finansowa,
- prowadzone s¹ prace przygotowawcze do utworzenia œwietlicy œrodowiskowej
i/lub mieszkañ chronionych dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ umys³ow¹.
Lubañ
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu w roku 2009 kontynuowa³a swoje
zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ diakonijn¹. Diakonia Lubañ podejmowa³a ró¿ne inicjatywy, m.in.:
- odwiedziny chorych,
- nabo¿eñstwa domowe dla osób nie mog¹cych dotrzeæ do koœcio³a,
- prowadzenie wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego,
- dary rzeczowe dla najubo¿szych i potrzebuj¹cych wg zg³oszeñ,
- przekazywanie odzie¿y,
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- sprzeda¿ œwiec Diakonii Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom 2009,
- sprzeda¿ œwiec wielkanocnych,
- budowanie œwiadomoœci potrzeby pracy diakonijnej w parafii.
Legnica
Parafia na miarê swych mo¿liwoœci i œrodków prowadzi dzia³alnoœæ diakonijn¹. Na
terenie Parafii ogranicza siê ona do odwiedzin chorych oraz osób starszych, które
z racji wieku, czy te¿ trudnoœci z dojazdami nie mog¹ uczestniczyæ w nabo¿eñstwach.
W minionym roku rozdano wœród zg³aszaj¹cych siê bezdomnych odzie¿, jaka z
darów przekazana zosta³a parafii z Niemiec.
Syców i Miêdzybórz
- kolejny rok dzia³a³a zorganizowana we wspó³pracy z Zakonem Joannitów stacja
socjalna, z której us³ug w skali roku korzysta³o ok. 200 osób,
- prowadzono wypo¿yczalniê sprzêtu medycznego.
Œwidnica
Podstawow¹ form¹ dzia³alnoœci diakonijnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Œwidnicy jest prowadzenie wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego. Dziêki zaanga¿owaniu w prowadzenie stacji przez: Dorotê Bock-Drozdowicz, Teodora Drozdowicza oraz W³adys³awa Heinricha, pomimo niewielkiej iloœci sprzêtu stacja diakonijna w Œwidnicy mo¿e funkcjonowaæ i s³u¿yæ potrzebuj¹cym z terenu miasta
i powiatu œwidnickiego (ok. 150 tys. mieszkañców). W 2009 roku wypo¿yczono bezp³atnie 127 sztuk sprzêtu - balkoniki, chodziki, kule, wózki toaletowe, wózki inwalidzkie, ³ó¿ka ortopedyczne. Ponadto w roku sprawozdawczym wypo¿yczono miêdzy
innymi: 58 sztuk sprzêtu rehabilitacyjnego (balkoniki, chodziki, kule, pi³ki itp.), wózki
inwalidzkie - 17 sztuk, ³ó¿ka ortopedyczne w tym elektryczne - 9 sztuk.
Diakonia to nie tylko wypo¿yczanie sprzêtu rehabilitacyjnego, ale przede wszystkim w warunkach parafii diasporalnej, gdzie wiêkszoœæ parafian to ludzie w podesz³ym wieku, koniecznym jest wsparcie duchowe i regularne odwiedziny domowe,
czêstokroæ po³¹czone z udzieleniem Sakramentu O³tarza.
W filia³ach diakonia ma jeszcze jeden bardzo wa¿ny wymiar, a mianowicie organizowany jest wszystkim potrzebuj¹cym osobom, starszym i chorym dojazd do kaplicy, by wspólnie mogli uczestniczyæ w nabo¿eñstwach.
Wraz ze Stowarzyszeniem Charytatywno-Opiekuñczym dzia³aj¹cym przy DPS-ie
dla Dzieci w Œwiebodzicach zorganizowano koncert charytatywny, w ramach którego
zbierano fundusze na zakup sprzêtu do odwilgocenia piwnic, w których znajduj¹ siê
pomieszczenia dydaktyczne, rehabilitacyjne i sto³ówka.
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Parafia przy³¹czy³a siê do Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom.
Parafia koordynowa³a na terenie powiatu œwidnickiego, wa³brzyskiego i dzier¿oniowskiego akcjê "Prezent pod choinkê" dla dzieci na Ukrainie i w Afryce, podczas
której zebrano ok. 160 paczek.
W minionym roku na dzia³alnoœæ charytatywn¹ dla parafian wydatkowano 3.700
z³otych. Z tych pieniêdzy finansowano indywidualn¹ pomoc dla osób potrzebuj¹cych
doraŸnego wsparcia, pokrycie kosztów zakupu lekarstw, kosztów pobytu na
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dziêgielowie oraz na Tygodniu Ewangelizacyjnym dla
Rodzin w Karpaczu.
Szczecin
- wypo¿yczanie sprzêtu: kul, wózków inwalidzkich, ³ó¿ek przystosowanych dla
chorych,
- mo¿liwoœæ zg³oszenia potrzeby przywiezienia samochodem parafialnym wiernych
na nabo¿eñstwa,
- parafia wspó³finansuje uczestnictwo potrzebuj¹cych dzieci na Tygodniu Dobrej
Nowiny, kupuje wszystkim dzieciom ksi¹¿ki do nauki religii,
- chorych i samotnych odwiedza Alicja Helbig (poza odwiedzinami duszpasterza
i nabo¿eñstwami domowymi),
- wypo¿yczanie sprzêtu pielêgnacyjnego i rehabilitacyjnego,
- s³u¿ba odwiedzinowa,
- zakup podrêczników do lekcji nauczania koœcielnego,
- refundacja kosztów przejazdu na lekcje nauczania koœcielnego,
- dowóz parafian na nabo¿eñstwa;
- przygotowanie upominków œwi¹tecznych dla dzieci,
- dofinansowanie akcji wakacyjnej dla dzieci przez przedsiêbiorców z parafii,
- systematyczne przekazywanie odzie¿y u¿ywanej dla œrodowisk wiejskich.
Wroc³aw, parafia “Opatrznoœci Bo¿ej”
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wroc³awiu w 2009 roku prowadzi³a
dzia³alnoœæ diakonijn¹ m.in. w nastêpuj¹cych formach:
- wspierano dzia³alnoœæ Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji u¿yczaj¹c kompleksu obiektów przy ul. Wejherowskiej,
- na terenie ECDiE sw¹ dzia³alnoœæ prowadzi³a Stacja Diakonijna,
- sfinansowano obiady w szkolnej sto³ówce dla 4 uczniów SP 63 we Wroc³awiu,
- zakupiono lekarstwa dla najubo¿szych cz³onków parafii,
- udzielano sta³ej miesiêcznej zapomogi dla starszej i samotnej parafianki,
- w okresie œwi¹teczno-noworocznym przygotowano prezenty dla najstarszych
cz³onków parafii,
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- zorganizowano Gwiazdkê dla Dzieci, podczas której wszystkie dzieci nale¿¹ce do
parafii otrzyma³y prezenty œwi¹teczne,
- parafia wspar³a duszpasterstwo wiêzienne finansuj¹c zakup œwi¹tecznej paczki dla
skazanego naszego wyznania odbywaj¹cego karê pozbawienia wolnoœci,
- udzielono zapomogi parafianinowi, który z powodów rodzinnych musia³ opuœciæ
dotychczasowe mieszkanie i wynaj¹æ nowy lokal,
- podczas Dni Reformacji (29-31 paŸdziernika) zbierane by³y datki na rzecz
Wroc³awskiego Hospicjum dla Dzieci (zebrano ponad 2 tys. z³.),
- parafialny Klub Rodzica zorganizowa³ Kiermasz Adwentowy, podczas którego
sprzedawane by³y prace dzieci ze Szkó³ki Niedzielnej; zebran¹ kwotê przekazano
dziecku bêd¹cemu pod opiek¹ Fundacji "Mam Marzenie" (ponad 2,8 tys. z³),
- dofinansowano czesne dla dwóch studentów wyznania ewangelickiego
studiuj¹cych w Ewangelikalnej Wy¿szej Szkole Teologicznej.
Wroc³aw, parafia "œw. Krzysztofa"
- organizowanie domowej pomocy ambulatoryjnej - us³uga œwiadczona przez wykwalifikowan¹ pielêgniarkê dla cz³onków parafii,
- wypo¿yczanie sprzêtu rehabilitacyjnego, m.in.: wózków inwalidzkich, chodzików,
kul,
- prowadzenie punktu wydawania odzie¿y u¿ywanej.
Zielona Góra
- prowadzenie stacji socjalnej wspólnie z zakonem Joannitów,
- udzielanie doraŸnej pomocy rzeczowej (leki, wyposa¿enie mieszkañ) najbiedniejszym cz³onkom lokalnej spo³ecznoœci.
Wa³brzych
- kolejny rok funkcjonowa³a stacja socjalna zorganizowana i prowadzona we
wspó³pracy z Rycerskim Zakonem Joannitów,
- przy stacji dzia³a te¿ punkt wypo¿yczeñ sprzêtu rehabilitacyjnego,
- przygotowano paczki w ramach akcji "Prezent pod choinkê",
- w budynkach nale¿¹cych do parafii Diakonia Diecezji Wroc³awskiej prowadzi
przedszkola, w których znaczna czêœæ dzieci jest zwolniona z przyczyn socjalnych
z obowi¹zku ponoszenia op³at partycypacyjnych.
¯ary
Kontynuowano wysi³ki, aby wyjœæ naprzeciw najbardziej potrzebuj¹cym:
rozdzielono otrzyman¹ z zagranicy (Weisswasser, Niemcy) ¿ywnoœæ (na Bo¿e
Narodzenie), fundowano podrêczniki dla czêœci uczêszczaj¹cych na lekcje religii
dzieci, zwracano œrodki za przejazdy na katechezê i na zajêcia szkolne, ofiaro-
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wywano literaturê religijn¹, kalendarze, dodatki "Z Bibli¹ na co dzieñ" b¹dŸ œwiece.
Dla spodziewaj¹cej siê kolejnego dziecka rodziny parafianie z³o¿yli hojny dar
pieniê¿ny.
Podsumowanie
Parafie zaanga¿owane w ró¿norakie formy pracy diakonijnej zgodnie zg³aszaj¹
wystêpowanie nastêpuj¹cych problemów: atomizacja spo³eczeñstwa, zaniepokojenie
sytuacj¹ gospodarcz¹ i wizj¹ globalnego kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie
powrotu sytuacji sprzed kilku lat - wystêpowanie obszarów strukturalnego ubóstwa
i bezrobocia. Ponadto zauwa¿alna jest ograniczona iloœæ transportów sprzêtu rehabilitacyjnego z Europy Zachodniej, niedobór œrodków na naprawê u¿ywanego w
wypo¿yczalniach sprzêtu. Dotkliwy pozostaje brak wspó³pracowników w dziele
diakonii.
W nastêpnej kolejnoœci pokazane zostan¹ dzia³ania prowadzone w ramach
Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. W pierwszej czêœci zajmiemy siê obszarem edukacji i wychowania, by nastêpnie przejœæ do sfery
opiekuñczej i medycznej.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. ks. Marcina Lutra (d. CeKiRON)
Centrum prowadzi liczne placówki oœwiatowe. Dzia³ania tej instytucji Koœcio³a
sprawiaj¹, ¿e w jej ramach kszta³ci siê m³odzie¿ niepe³nosprawna w nastêpuj¹cych
szko³ach publicznych:
- Gimnazjum Integracyjne - 51 uczniów (w porównaniu z ubieg³ym rokiem
wzrost o 4 uczniów),
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce (specjalne) - 28 uczniów (w porównaniu z ubieg³ym
rokiem wzrost o 1 ucznia),
- Technikum Ekonomiczne (specjalne) - 40 uczniów (spadek o 5 uczniów),
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa (specjalna) w zawodach: krawiec, introligator 64 uczniów, odpowiednio w zawodach 26 i 38 (w ubieg³ym roku odpowiednio
81/37/44)
- Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce (specjalne) - 35 uczniów (wzrost o 15
uczniów) - przyby³a jedna klasa.
W Centrum uczy³o siê: na pocz¹tku roku szkolnego 2008/2009 we wszystkich
szko³ach publicznych Centrum - 215 uczniów (stan na 20.09.2008 r.), na koniec
II semestru - 212 uczniów (stan na 31.08.2009 r.)
W poprzednim roku w Centrum uczy³o siê 227 osób (stan na 20.09.2009).
Ponadto w pozosta³ych szko³ach: 67 uczniów w drugim semestrze 2008/2009
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w Polsko-Niemieckiej Szkole Podstawowej (integracyjnej, niepublicznej); w pierwszym semestrze 2009/2010 w tej szkole uczy siê obecnie 70 uczniów.
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy z internatem
1.Informacje ogólne:
1.1. Wychowankowie i wychowawcy:
A. liczba wychowanków internatu:
stan na dzieñ 01.09.2009 - 104, stan na dzieñ 01.01.2010 - 106,
B. w tym (wg stanu na 01.01.2010)
ch³opcy - 52 - 49%, dziewczêta - 54 - 51%.
W tym semestrze skreœlono dyscyplinarnie 7 osób z mo¿liwoœci¹ warunkowego
zamieszkania. Liczba grup: 8 (4 grupy dziewcz¹t i 4 grupy ch³opców). Liczba
wychowawców: 14 osób ( w ró¿nym wymiarze godzin).
2. Zasady funkcjonowania internatu.
2.1. Wychowankowie zakwaterowani s¹ w dwóch budynkach (B i C):
na 3 piêtrze budynku B (73 osoby, w tym wszystkie dziewczêta) - tzw. internat A,
na 1 piêtrze budynku C (33 ch³opców, uczniów klas starszych) - tzw. internat B.
W nocy opiekê nad mieszkañcami sprawuje firma Mikrotom - dy¿uruje trzech
opiekunów.
Jak w latach poprzednich wy¿ywienie mieszkañcom zapewnia firma cateringowa
WIG, opiekê nad wychowankami w sto³ówce sprawuj¹ wychowawcy internatu.
Wspólnie z Oœrodkiem ze sto³ówki korzystaj¹ uczniowie Polsko - Niemieckiej Szko³y
Podstawowej i SOSW Nr 8 oraz SOSW Nr 9. Godziny wydawania posi³ków zosta³y dostosowane do potrzeb poszczególnych placówek, z uwzglêdnieniem godzin nauki
szkolnej i liczby osób korzystaj¹cych z posi³ków. Mimo du¿ej iloœci wydawanych obiadów, ich wydawanie przebiega sprawnie.
Sprz¹taniem (korytarze, WC, œwietlica, dy¿urka, wyznaczone pokoje i ³azienki
ma³o sprawnych wychowanków) w dniach poniedzia³ek - pi¹tek zajmuje siê firma
Secent Service, natomiast mieszkañcy pod opiek¹ i kontrol¹ wychowawców sprz¹taj¹
swoje pokoje. Wszystkie pokoje s¹ równie¿ kolejno sprz¹tane przez panie
sprz¹taj¹ce.
Ca³odobowe Placówki Opiekuñczo-Wychowawcze
typu socjalizacyjnego "Têcza" i "Opoka"
1. Wychowankowie i wychowawcy.
1.1. Wychowankowie.
W ka¿dej z placówek mo¿e przebywaæ po 14 wychowanków. S¹ to dzieci
i m³odzie¿ w wieku 6 do 18 lat, skierowane przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
na podstawie postanowienia w³aœciwego s¹du rodzinnego.
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Wychowankowie s¹ sierotami (1 osoba), albo ich rodzice s¹ pozbawieni w³adzy
rodzicielskiej (1 osoba) albo w³adza rodzicielska rodziców zosta³a ograniczona przez
umieszczenie dzieci w placówce.
Pierwszych wychowanków placówki przyjê³y 25.02.2009 roku. Do 31.12.2009 roku
w placówkach przebywa³o 32 podopiecznych. Troje z nich wróci³o do domu rodzinnego, dwoje zosta³o umieszczonych w innej placówce opiekuñczej.
"Têcza" i "Opoka" specjalizuj¹ siê w opiece nad dzieæmi i m³odzie¿¹ o specjalnych
potrzebach rozwojowych (upoœledzenia umys³owe b¹dŸ zaburzenia zachowania) i s¹
jedynymi tego typu placówkami w Polsce.
Diagnozy obecnych wychowanków placówek przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- upoœledzenie umys³owe - 14 wychowanków, w tym 10 z "Têczy" i 4 z "Opoki",
w tym: 10 -stopniu lekkim, 3- umiarkowanym, 1- znacznym,
- sprzê¿enia upoœledzenia umys³owego z zaburzeniami zachowania i emocji 9 wychowanków (8 z "Têczy", 1 z "Opoki"),
- w normie intelektualnej - 13 wychowanków (3 z "Têczy", 10 z "Opoki"),
- w normie intelektualnej, ale z zaburzeniami zachowania i emocji - 3
wychowanków z "Opoki",
- trudnoœci szkolne (dysleksja)- 5 wychowanków (3 z "Têczy", 2 z "Opoki").
Placówki zapewniaj¹ wychowankom ca³kowit¹, ca³oroczn¹ i ca³odobow¹ opiekê.
1.2.Pracownicy
W Placówkach zatrudnionych jest:
- 8 wychowawców prowadz¹cych grupy,
- 5 wychowawców sprawuj¹cych opiekê w nocy,
- pomoc wychowawcy,
- specjaliœci: pedagog, psycholog, pracownik socjalny,
- dyrektor i wicedyrektor.
Zespó³ pracowników jest zró¿nicowany pod wzglêdem kwalifikacji, doœwiadczenia, p³ci, wieku i pozazawodowych zainteresowañ. Zespó³ w okresie kilkumiesiêcznej wspólnej pracy wypracowa³ podstawowe zasady wspó³pracy (na
p³aszczyznach: pracownicy-wychowankowie, pracownicy-rodzice, pracownicy-pracownicy) i sposoby komunikowania siê. Zespó³ tworzy i doskonali rozmaite procedury
dotycz¹ce funkcjonowania placówek i wspó³pracy z instytucjami.
2. Zasady funkcjonowania placówek "Têcza" i "Opoka".
Placówki mieszcz¹ siê w wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeniach
na parterze budynku B. Ka¿da z nich sk³ada siê z trzech sypialni, ³azienki, kuchni
i jadalni. S¹ wyposa¿one w sprzêty gospodarstwa domowego, takie jak kuchnie elektryczne, pralki i suszarki, odkurzacze i inne. Placówki maj¹ te¿ pomieszczenia wspólne, w których stopniowo urz¹dzane s¹ œwietlice oraz dwa pomieszczenia biurowe.
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W godzinach przedpo³udniowych opiekê nad wychowankami sprawuje jeden
wychowawca wspierany w godzinach porannych przez pomoc wychowawcy. Po
po³udniu pracuje trzech wychowawców, a w porze nocnej dwóch.
Do zadañ wychowawców nale¿y organizowanie zajêæ wychowawczych, w tym
odrabiane lekcji, zagospodarowanie czasu wolnego, uczenie podopiecznych
samodzielnego wykonywania czynnoœci higienicznych, wspólne z wychowankami
przygotowywanie wybranych posi³ków (œniadanie i kolacja), sprz¹tanie placówek,
pranie i suszenie odzie¿y.
Wychowawcy zajmuj¹ siê te¿ zakupami odzie¿y, chodz¹ na wizyty lekarskie.
W okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizuj¹ wyjazdy rekreacyjne,
w formie jednodniowych wycieczek i d³u¿szych pobytów.
Wy¿ywienie zapewnia mieszkañcom firma cateringowa. W dni nauki szkolnej
wychowankowie jedz¹ obiady w sto³ówce internatowej, pozosta³e posi³ki oraz w dni
wolne od nauki przygotowuj¹ posi³ki z dostarczonych produktów w kuchniach
w placówkach.
3. Praca opiekuñczo-wychowawcza.
W placówkach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, specjaliœci (psycholog, pedagog, pracownik socjalny) po przyjêciu ka¿dego dziecka dokonuj¹ jego indywidualnej diagnozy w obszarach: sytuacja rodzinna, rozwój spo³eczny, emocjonalny i poznawczy oraz stan zdrowia. Wskazania z diagnozy s¹ podstaw¹ do opracowania indywidualnego planu pracy z dzieckiem i planu pracy socjalnej z jego rodzin¹ oraz planu
pracy poszczególnych placówek.
Sytuacja dziecka i jego rodziny oraz podejmowane dzia³ania s¹ omawiane podczas posiedzeñ sta³ego zespo³u do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W sk³ad
zespo³u wchodz¹: specjaliœci, wychowawca prowadz¹cy, dyrektor, przedstawiciel
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. W okresie od maja do grudnia 2009 odby³o
siê trzynaœcie zebrañ zespo³u (7.05., 20.05., 10.06, 16.06., 26.08., 30.08., 18.09., 6.10.,
29.10., 6.11., 20.11., 10.12. i 11.12.2009), w trakcie których omówiono:
- aktualn¹ sytuacjê rodzinn¹ wychowanków,
- stosowane metody pracy z dzieckiem i jego rodzin¹,
- indywidualne plany pracy z dzieæmi,
- stan zdrowia dzieci i aktualne potrzeby w zakresie leczenia i profilaktyki zdrowotnej,
- ocenê zasadnoœci dalszego pobytu dzieci w placówkach,
- potrzebê wnioskowania o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce innego
typu.
W ramach realizacji indywidualnych planów pracy i planów pracy grup podjêto
nastêpuj¹ce dzia³ania:
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- kontrola realizacji obowi¹zku szkolnego oraz wspó³praca ze szko³ami,
- organizacja nauki w³asnej na terenie placówek i wyrównywanie zaniedbañ
edukacyjnych,
- zapewnienie indywidualnych spotkañ z psychologiem i pedagogiem,
- wspó³praca z w³aœciwymi wydzia³ami s¹du rodzinnego i kuratorami s¹dowymi,
- prowadzenie zajêæ socjoterapeutycznych w dwóch grupach wiekowych raz
w tygodniu przez pedagoga placówek,
- zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- organizacja czasu wolnego.
W ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz rekompensowania braków
w wychowaniu w rodzinie i przygotowania dzieci do ¿ycia spo³ecznego
wychowankowie bior¹ udzia³ w cyklicznych zajêciach:
- wed³ug kalendarza obchodz¹ urodziny ka¿dego wychowanka,
- w ka¿dy pi¹tek po po³udniu uczestnicz¹ w zajêciach w œwietlicy spo³ecznej
"Klub Odkrywców" dzia³aj¹cej pod tym samym adresem,
- uczestnicz¹ w seansach kinowych,
- uczestnicz¹ aktywnie w spacerach Nordic Walking,
- odbywaj¹ zajêcia kulinarne,
- bior¹ udzia³, jako uczestnicy i wspó³organizatorzy, w imprezach organizowanych w internacie szkó³ Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji (dyskoteki,
przedstawienia ko³a teatralnego, wspólna Wigilia i zakoñczenie roku szkolnego,
konkursy internatowe).
W okresie ferii letnich roku szkolnego 2008/2009 zorganizowano:
- jednodniowe wycieczki wakacyjne (30.06. i 7.07. do Krzeszowa, 7.07. do Karpacza, 14.07. do Srebrnej Góry i 20.07. do Nowej Rudy),
- wyjazd socjoterapeutyczny (21-25.06.2009) do NiedŸwiedzicy: 15 wychowanków (7 z "Têczy" i 8 z "Opoki") pod opiek¹ trzech wychowawców i pedagoga,
- terapeutyczny obóz wêdrowny dla 8 wychowanków (7 z "Têczy" i 1 z "Opoki"),
- wyjazd na kolonie letnie nad morzem w Sarbinowie - 19 wychowanków
(6 z "Têczy" i 13 z "Opoki").
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zajêcia teatralne w okresie X-XII.2009 r., efektem
których by³o wystawienie jase³ek pt. "Sen nocy wigilijnej" na scenie M³odzie¿owego
Domu Kultury, nagranie p³yty DVD oraz przeprowadzenie, we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem "Przystanek", zbiórki publicznej, z której ca³kowity dochód
w wysokoœci 3640 z³ zosta³ przeznaczony na prezenty œwi¹teczne dla wychowanków
"Têczy" i "Opoki". W zajêciach bra³o udzia³ 15 wychowanków (6 z "Têczy" oraz
9 z "Opoki"). Ponadto w ramach dzia³añ Klubu Aktywnoœci Spo³ecznej, dzia³aj¹cego
od kilku lat w internacie w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji, podopieczni
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odwiedzaj¹ pensjonariuszy DPS "Samarytanin", w³¹czaj¹c siê w wolontariat na rzecz
ludzi starszych.
Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e wspó³praca z ko³em teatralnym z internatu
Centrum zaowocowa³a przygotowaniem pracy (opowiadanie i film) na konkurs pod
has³em "Dom Pozytywnej Energii" organizowanym przez firmê EnergiaPro S.A.
Placówka "Têcza" jest jednym z dziesiêciu laureatów tegorocznej edycji tego konkursu i otrzyma³a nagrodê finansow¹ do wykorzystania na rzecz placówki zgodnie
z regulaminem konkursu.
4. Praca socjalna z rodzinami wychowanków.
W ramach realizacji planów pracy socjalnej z rodzinami wychowanków podjêto
ró¿norodne dzia³ania, które przynios³y nastêpuj¹ce, wymierne efekty:
A. Umo¿liwianie dzieciom i m³odzie¿y regularnych, osobistych i bezpoœrednich
kontaktów z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi, z wyj¹tkiem przypadków,
w których s¹d zakaza³ lub ograniczy³ ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem.
Rodzice, rodzeñstwo i inni bliscy odwiedzaj¹ dzieci, przy braku zgody na przepustki
do domu rodzinnego. Odwiedzaj¹cy w dni wolne od nauki szkolnej maj¹ mo¿liwoœæ
przebywaæ ca³y dzieñ na terenie Centrum, pod nadzorem wychowawców. Pracownicy
Placówek pomagaj¹ te¿ rodzinom za³atwiæ formalnoœci zwi¹zane z uzyskaniem przepustek - w tym celu bezpoœrednio wspó³pracuj¹ z kuratorami s¹dowymi. Z obserwacji
pracowników placówek wynika, ¿e rodzice chêtnie odwiedzaj¹ dzieci w placówkach
i wspó³pracuj¹ z pracownikami. Wielu rodziców czêsto i bez wahania zwraca siê do
pracowników z proœb¹ o pomoc w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. W przypadkach,
kiedy s¹d ma w¹tpliwoœci dotycz¹ce udzielenia przepustek, pracownicy zapewniaj¹
dozór w czasie d³u¿szych pobytów dzieci w domu rodzinnym, co czêsto jest warunkiem uzyskania przepustki przez rodzica.
B. Zorganizowanie i sfinansowanie czterodniowego pobytu dzieci z rodzicami
w Boguszycach w czerwcu 2009. Celem by³o przeprowadzenie treningu kompetencji
wychowawczych wed³ug autorskiego programu "Byæ rodzicem" opracowanego
i realizowanego przez psychologa placówek.
C. Zawi¹zanie i regularne spotkania grupy wsparcia dla rodziców wychowanków
(od 09.2009 spotkania z psychologiem i pracownikiem socjalnym, co dwa tygodnie,
na terenie Placówek - uczestnicz¹ rodzice 9 wychowanków, w tym 3 z "Opoki" oraz
6 z "Têczy") - jest to jedyna taka grupa w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
we Wroc³awiu.
D. Powrót do domu rodzinnego trójki wychowanków (2 z "Opoki", 1 z "Têczy").
E. Zgoda s¹du na trzymiesiêczne urlopowanie do domu 1 wychowanka ("Têcza"),
jako okres próby przed planowanym powrotem do domu, z jednoczesnym
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urlopowaniem m³odszego brata z rodzinnego domu dziecka, co jest efektem wspó³pracy z pracownikami Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego we Wroc³awiu.
Prowadzenie Domu Pomocy Spo³ecznej "Samarytanin"
Termin wykonania zadania zleconego ustalony zosta³ na okres 5 lat, tj. od dnia
01.01.2009 r. do 31.12.2013 r. Niniejsze sprawozdanie obejmuje pierwszy rok realizacji powo³anej w tytule Umowy z Gmin¹ Wroc³aw, tzn. okres od 01.01.2009 r. do
31.12.2009 r. Uprzednio, w okresie od 20.11.2001 r. do 31.12.2008 r. Dom Pomocy
Spo³ecznej "Samarytanin", w ramach zadania zleconego, prowadzony by³ równie¿
przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji (do 31.08.2006 r. Centrum
Kszta³cenia i Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych "CeKiRON"), na podstawie
zawartego z Miastem Wroc³aw Porozumienia, które uleg³o rozwi¹zaniu z mocy
prawa z dniem 31.12.2008 r.
Zgodnie z § 1 ust. 2 wy¿ej powo³anej Umowy, Ewangelickie Centrum Diakonii
i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wroc³awiu przy ul. Wejherowskiej 28, jako
Zleceniobiorca zobowi¹zane jest realizowaæ zadanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, w szczególnoœci zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Polityki Spo³ecznej
z dnia 10 paŸdziernika 2005 r. w sprawie domów pomocy spo³ecznej oraz na zasadach
okreœlonych w cytowanej Umowie.
W wykonaniu postanowieñ wy¿ej powo³anego rozporz¹dzenia, wydane zosta³y
wewnêtrzne regulaminy i okreœlone standardy us³ug œwiadczonych w Domu Pomocy
Spo³ecznej "Samarytanin" na rzecz jego mieszkañców.
W trakcie realizacji porozumienia doprowadzono do likwidacji rozbie¿noœci
miêdzy faktycznym poziomem us³ug a standardami wynikaj¹cymi z przepisów z zakresu pomocy spo³ecznej.
Te sprawdzone i zweryfikowane ju¿ zasady zastosowano przystêpuj¹c do realizacji Umowy zawartej z Gmin¹ Wroc³aw w dniu 31.12.2008 r.
W zakresie us³ug terapeutyczno-opiekuñczych i pielêgnacyjnych zapewniono:
a) wykonywanie i doskonalenie us³ug zwi¹zanych z opiek¹ i pielêgnacj¹
mieszkañców, a zw³aszcza zwi¹zanych z:
- higien¹ osobist¹,
- pomoc¹ i pielêgnacj¹ w razie choroby,
- udzielaniem pomocy w podstawowych czynnoœciach ¿yciowych,
- prowadzeniem indywidualnej dokumentacji medycznej oraz "Indywidualnych
planów wsparcia mieszkañca", koordynowanych przez pracowników pierwszego
kontaktu i podlegaj¹cych kontroli zespo³u terapeutyczno-opiekuñczego,
b) zajêcia terapeutyczne zmierzaj¹ce do podnoszenia sprawnoœci psychicznoruchowej i ci¹g³ej aktywizacji mieszkañców.
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W zakresie us³ug wspomagaj¹cych zapewniono:
a) œwiadczenie mieszkañcom pomocy przez pracowników socjalnych,
b) korzystanie z biblioteki, codziennej prasy, a tak¿e stworzono mieszkañcom
mo¿liwoœæ zapoznania siê z przepisami prawnymi dotycz¹cymi domów pomocy
spo³ecznej,
c) organizacjê œwi¹t, uroczystoœci okazjonalnych oraz umo¿liwienie udzia³u
w imprezach kulturalnych i turystycznych,
d) mo¿liwoœæ kontaktu z kap³anem i udzia³ w praktykach religijnych, zgodnie
z wyznaniem,
e) mo¿liwoœæ regularnego kontaktu z administratorem i dyrektorem Domu,
f) sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmar³ego mieszkañca Domu,
g) zatrudnienie odpowiedniej iloœci pracowników (o odpowiednich kwalifikacjach) œwiadcz¹cych us³ugi dla mieszkañców domu.
Wy¿ej wymienione dzia³ania zosta³y opisane bardziej szczegó³owo, a tam gdzie
by³o to mo¿liwe, ujête w formie tabelarycznej poni¿ej, w punkcie 2 niniejszego sprawozdania.
W 2009 r. kontynuowano rozpoczête wczeœniej prace modernizacyjne zwi¹zane
z budow¹ instalacji solarnej w Domu "Samarytanin".
Odbiór instalacji i ostateczne rozliczenie dotacji otrzymanej na realizacjê tego
zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu mia³o miejsce 30 czerwca 2009 r.
W zakresie potrzeb bytowych.
a) Zapewnienie niezbêdnych pomieszczeñ i urz¹dzeñ.
Mieszkañcy zakwaterowani s¹: w 72 pokojach jednoosobowych z ³azienk¹, przedpokojem i balkonem o œredniej powierzchni pokoju: 10,5m2, w 32 pokojach jednoosobowych ze wspólnym dla dwóch osób przedpokojem i ³azienk¹.
Do dyspozycji mieszkañców udostêpnione s¹: œwietlica, jadalnia, gabinet
zabiegowo-pielêgniarski, pomieszczenia do rehabilitacji, kuchenki podrêczne (na
ka¿dej kondygnacji), pralnia i suszarnia podrêczna, pokój goœcinny, ³azienka z wielofunkcyjn¹ wann¹ i hydromasa¿em, biblioteka.
b) Zapewnienie miejsca kultu religijnego.
Na terenie Domu znajduje siê ekumeniczna kaplica i zapewniona jest mo¿liwoœæ
odprawiania nabo¿eñstw zgodnie z potrzebami mieszkañców oraz ich wyznaniem.
Aktualnie korzystaj¹ z niej duchowni koœcio³a ewangelicko-augsburskiego oraz
duchowni koœcio³a rzymskokatolickiego.
c) Wyposa¿enie pokoi mieszkalnych oraz ³azienek i toalet.
Ka¿dy pokój mieszkalny wyposa¿ony jest zgodnie z przepisami w: ³ó¿ko (w razie
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potrzeby s¹ to ³ó¿ka przeznaczone dla osób ob³o¿nie chorych), stó³, dwa krzes³a, segment, szafê ubraniow¹, szafkê nocn¹, szafkê TV, nowe odbiorniki radiowe i telewizyjne, instalacjê elektryczn¹, instalacjê centralnego ogrzewania, ciep³¹ i zimn¹ wodê.
Mieszkaniec otrzymuje ko³drê, poduszkê, koc, rêczniki i zestawy niezbêdnej
bielizny poœcielowej.
£azienka i toalety s¹ odpowiednio wyposa¿one i przystosowane do potrzeb osób
niepe³nosprawnych, w tym równie¿ osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich.
d) Czystoœæ pomieszczeñ mieszkalnych oraz innych pomieszczeñ dostêpnych
mieszkañcom Domu.
W Domu wdro¿ono profesjonalny system utrzymania czystoœci przy pomocy
nowoczesnego sprzêtu i œrodków dostarczanych przez renomowan¹ firmê.
Ponadto “Centrum”:
a) zapewnia mieszkañcom myd³o i papier toaletowy dla utrzymania higieny osobistej,
b) zorganizowa³o z w³asnych œrodków pralniê podrêczn¹, w której prane s¹ rzeczy
osobiste mieszkañców, czêsto przy ich wspó³udziale w ramach zajêæ z terapii zajêciowej.
Wybrane imprezy kulturalno-rekreacyjne:
5 stycznia - noworoczne kolêdowanie - spotkanie w œwietlicy przy kawie
i ciastkach,
12 stycznia - kolêdowanie,
20 stycznia - spotkanie z poetk¹ Krzysztoporsk¹ oraz wystêp gitarzysty,
21 stycznia - Dzieñ Babci i Dziadka (spotkanie w œwietlicy),
22 stycznia - wystêp m³odzie¿y z Fundacji Forum M³odych,
26 stycznia - wystêp chóru z Domu Kultury przy ul. Kamieñskiego, z Fundacji ¯yæ
Inaczej,
3 lutego - wspólne kolêdowanie,
10 lutego - Jase³ka - wystêp uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 11,
12 lutego - Zabawa Karnawa³owa, wystêp Chóru Kantata z Siechnic,
18 lutego - prelekcja poœwiêcona tradycjom karnawa³owym,
19 lutego - T³usty Czwartek - spotkanie w œwietlicy (p¹czki, kawa, herbata),
24 lutego - Œledzik - spotkanie mieszkañców w œwietlicy,
2 marca - spotkanie z poetk¹ Krzysztoporsk¹,
9 marca - spotkanie mieszkañców z okazji Dnia Kobiet,
10 marca-8 kwietnia - przygotowania do Wielkanocy (przygotowywanie
kartek wielkanocnych, prac zwi¹zanych z Wielkanoc¹, ogl¹danie filmów),
17 marca - projekcja filmu “Zapamiêtaj imiê swoje” z dyskusj¹ po filmie,
26 marca - prelekcja dotycz¹ca okresu Wielkiego Postu,
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2 kwietnia - spotkanie z poetk¹ Krzysztoporsk¹,
9 kwietnia - projekcja filmu “Maria Magdalena”,
12 kwietnia - Wielkanoc - wspólne œniadanie, modlitwa, ¿yczenia,
16 kwietnia - wystêp Chóru z Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul. Kamieñskiego,
22 kwietnia - spotkanie w œwietlicy dotycz¹ce przygotowania do Œwiêta 3 Maja przygotowanie dekoracji,
29 kwietnia - spotkanie dotycz¹ce przygotowania do Œwiêta 3-Maja,
30 kwietnia - Impreza na tarasie dotycz¹ce Œwiêta 3-Maja,
8 maja - projekcja filmu “Konopielka”,
14 maja - spotkanie z poezj¹ “Mój ulubiony wiersz”,
22 maja - wyjazd do Ogrodu Botanicznego,
27 maja - spotkanie w œwietlicy - “¯ycie i twórczoœæ Marii Konopnickiej” wspólne recytowanie wierszy przez mieszkañców,
28 maja - Dzieñ Matki (spotkanie w œwietlicy, wiersze i piosenki o Matce),
9 czerwca - spotkanie z poezj¹ Jana Kochanowskiego,
15 czerwca - prelekcja dotycz¹ca aktywnego spêdzania czasu,
18 czerwca - grill integracyjny z podopiecznymi DPS przy ul. Grunwaldzkiej,
19 czerwca - projekcja filmu “Ma³a Moskwa”, dyskusja po filmie,
22 czerwca - wspólne ogl¹danie zdjêæ z grilla integracyjnego,
24 czerwca - wycieczka do Ogrodu Botanicznego,
7 lipca - wspólne pieczenie ciasta,
8 lipca - spotkanie z poezj¹, wiersze mieszkanki p. Zofii Ogrodnik,
13 lipca - projekcja filmu “¯ona dla Australijczyka” i “PoszukiwanyPoszukiwana” - terapia œmiechem,
16 lipca - grill w ogrodzie,
23 lipca - zajêcia w ogrodzie, gry i zabawy,
30 lipca - projekcja filmu “Starsza pani musi znikn¹æ” - terapia œmiechem,
11 sierpnia - gry i zabawy w ogrodzie,
19 sierpnia - wycieczka do Parku Po³udniowego,
2 sierpnia - grill integracyjny z Klubem Seniora z Ksiê¿a Ma³ego,
10 wrzeœnia - Wycieczka do ZOO i na pergolê w Parku Szczytnickim
15 wrzeœnia - projekcja filmu “Katyñ”, dyskusja po filmie,
21 wrzeœnia - po¿egnanie lata, gry i zabawy w plenerze,
24 wrzeœnia - "Moja ulubiona ksi¹¿ka" - dyskusja o literaturze piêknej,
1 paŸdziernika - spotkanie dotycz¹ce Powstania Warszawskiego,
7 paŸdziernika - pieczenie ciasta,
8 paŸdziernika - pieczenie ciasta,
9 paŸdziernika - festyn z okazji 10-lecia Ewangelickiego Centrum Diakonii
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i Edukacji - wystêpy mieszkañców, prezentacja prac mieszkañców, w³asne wypieki, turniej szachowy,
15 paŸdziernika - spotkanie z poezj¹ - poeci Powstania Warszawskiego,
22 paŸdziernika - wystêp Chóru z Domu Pomocy Spo³ecznej z ul. Kamieñskiego,
22 paŸdziernika - wyjazd na Cmentarz Osobowicki, porz¹dkowanie grobów bliskich i zmar³ych mieszkañców,
29 paŸdziernika - wyjazd na Cmentarz Grabiszyñski, porz¹dkowanie grobów bliskich i zmar³ych mieszkañców,
1-09 listopada - przygotowania do Œwiêta Niepodleg³oœci,
10 listopada - spotkanie z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci - monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu mieszkañców (poczêstunek - kawa, herbata, w³asne wypieki),
17 listopada - przygotowania do “Andrzejek” - zwyczaje, wró¿by,
22 listopada - projekcja filmu “¯ycie jest piêkne” - dyskusja,
26 listopada - zabawa andrzejkowa, wystêp Chóru Kantata z Siechnic,
30 listopada - wystêp Chóru Marzenie,
4 grudnia - Miko³ajki - wrêczanie drobnych upominków,
7-23 grudnia - przygotowania do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia (dekoracje, stroiki,
rozmowy na temat zwyczajów œwi¹tecznych),
8 grudnia - projekcja filmu “Jezus”, dyskusja po filmie,
14 grudnia - projekcja filmu “Australia”,
18 grudnia - wyjazd na wystêp parodysty Gromnickiego,
24 grudnia - projekcja filmu “Opowieœæ o Zbawicielu”,
24 grudnia - uroczysta Kolacja Wigilijna,
28-30 grudnia - przygotowania do Sylwestra, dekoracje,
31 grudnia - zabawa sylwestrowa.
Informacje o mieszkañcach:
1) Liczba mieszkañców (dane na 31 grudnia 2009 r.):
A. iloœæ osób -103.
B. p³eæ: kobiety - 86, mê¿czyŸni - 17,
C. kategorie wiekowe wg podzia³u GUS:
41-60 lat -1 osoba, 61-74 lata - 12 osób,
75-89 lat - 77 osób, 90 i wiêcej - 13 osób.
Prowadzenie niepublicznych przedszkoli “Bajka” i “Jedyneczka”
Na rok szkolny 2009/2010 przyjêto do przedszkola "Bajka" 220 dzieci i utworzono
7 grup, natomiast do przedszkola "Jedyneczka" przyjêto 230 dzieci i utworzono
8 grup w wieku od 2 do 6 lat. Obydwa przedszkola wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom rodziców i czynne s¹ od godziny 5.00 do godziny 19.00.
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W nowym roku szkolnym nauczycielki realizuj¹ program pracy wychowawczodydaktycznej wg nowej podstawy programowej i korzystaj¹c z ksi¹¿eczek dla dzieci
wydanych przez wydawnictwo WSIP - " Razem w przedszkolu" i " ABC 6-latka" oraz
wydawnictwo MAC - "Przedszkola 4-latka". Dzieci przyswajaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci w oparciu o program zgodny z podstaw¹ programow¹ wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz.U. Nr 4 poz. 17, Rozporz¹dzenie MEN z dnia
15.01.2009) adekwatnie do swojego wieku w ramach zajêæ obowi¹zkowych, jak
i dodatkowych.
Zajêcia dodatkowe dla dzieci najm³odszych: rytmika i zajêcia z tañca towarzyskiego. Dla dzieci starszych: rytmika, zajêcia z tañca, jêzyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, religia, gimnastyka korekcyjna. Ponadto na terenie przedszkoli
dzieci s¹ pod sta³¹ opiek¹ psychologa i logopedy.
Raz w miesi¹cu przedszkolaki obcuj¹ z muzyk¹ klasyczn¹ poznaj¹c nowe instrumenty poprzez baœnie muzyczne z serii "Wiolinka i Basik za szklanym ekranem"
w wykonaniu muzyków z Agencji Koncertowej WilMa z Wa³brzycha.
W naszych przedszkolach 100 dzieci z ubogich rodzin korzysta³o z dofinansowania do posi³ków w naszej sto³ówce.
W paŸdzierniku przedszkole "Bajka" i "Jedyneczka" wspólnie zaprezentowa³y siê
we Wroc³awiu na 10-leciu dzia³alnoœci Diakonii Ewangelicko-Augsburskiej w Polsce.
Przedszkolaki przygotowa³y program artystyczny ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem goœci.
Wszystkie dzieci wraz z rodzicami bior¹ czynny udzia³ w akcjach organizowanych
w przedszkolach:
- zbiórka makulatury - trwa przez ca³y rok szkolny w ramach edukacji ekologicznej,
- zbiórka zu¿ytych baterii pod patronem firmy Reba Organizacja Odzysku S.A. trwa przez ca³y rok w ramach edukacji ekologicznej,
- zbiórka karmy i legowisk pod has³em "Przedszkolak przyjaciel zwierz¹t" dla
podopiecznych dla schroniska dla zwierz¹t,
- zbiórka drobnych monet w ramach akcji "Góra grosza" Towarzystwa Nasz Dom
pod patronem MEN,
- na terenie ogrodu przedszkola "Bajka" przedszkolaki posadzi³y 10 drzewek
ozdobnych, dzieci mia³y okazjê poznaæ tajemnice przyrody poprzez bezpoœredni
kontakt, a tak¿e nauczy³y siê szanowaæ i doceniaæ, to, co same zrobi³y,
W ramach Klubu "Ma³ego Podró¿nika" dzieci starsze uczestniczy³y w wycieczkach
poznawczo - rekreacyjnych:
- Fabryka Ozdób Choinkowych w Z³otoryi i Dynarków Kaczawskich - dzieci

ROCZNIK DIECEZJI WROC£AWSKIEJ

109

110

SPRAWOZDANIA DIECEZJALNE
DIAKONIA -

KS.

ROBERT SITAREK

zapozna³y siê z procesami technologicznymi rêcznej produkcji bombek,
- "Dom Œwiêtego Miko³aja" w Srebrnej Górze, gdzie dzieci spotka³y siê
z Miko³ajem.
Ponadto przedszkolaki bra³y udzia³ w spotkaniach:
- z Inspektorem Kogutem i funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji
w Wa³brzychu na temat "Bezpieczny Przedszkolak",
- z funkcjonariuszami "Stra¿y dla zwierz¹t w Polsce" Okrêgu Dolnoœl¹skiego
w Wa³brzychu oraz ich czterono¿nymi podopiecznymi suczkami: rasy labrador Gaj¹ i kundelkiem Udkiem - w ramach akcji "Przedszkolak przyjaciel zwierz¹t".
W ramach Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy organizuj¹c jase³ka i inne
imprezy, dzieci zebra³y 800 z³otych na rzecz dzieci chorych na chorobê nowotworow¹.
Zorganizowano równie¿ opiekê nocn¹ i zabawy dla 36 dzieci w wieczór sylwestrowy.
Osi¹gniêcia dzieci i relacje z ¿ycia przedszkoli promowane s¹ na ³amach regionalnej prasy: "30 minut", "Nasz Region Dolnoœl¹ski".
Od lutego 2010 roku informacje na temat przedszkoli bêdzie mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej portalu Edupage.
W przedszkolu "Jedyneczka" edukacji dzieci sprzyjaj¹ bardziej komfortowe
warunki bytowe. Wzbogacono i zmodernizowano wiele pomieszczeñ przedszkola.
W salach zajêæ wymieniono wyk³adziny dywanowe. Na III piêtrze ca³kowitemu
remontowi poddano ³azienki - obecnie do dyspozycji dzieci maj¹ ³azienki wy³o¿one
kafelkami i wyposa¿one w nowoczesn¹ armaturê sanitarn¹ w wiêkszej iloœci umywalek i toalet.
W g³ównych ci¹gach komunikacyjnych - korytarzach od parteru do trzeciego piêtra po³o¿na jest atestowana nowa wyk³adzina, nie tylko kolorowa, estetyczna ale
i funkcjonalna w utrzymaniu czystoœci. Wyremontowano szatnie najm³odszych dzieci
- wymieniono niektóre okna, odmalowano œciany, zainstalowano nowe szafki ubraniowe i tablice korkowe, aby wyeksponowaæ prace dzieci. Z powodu licznych awarii
czêœæ œrodków wykorzystano na skutki usuwania awarii i remont pomieszczeñ po w/w
zajœciach.
Z uwagi na zalecenia sanepidu dotycz¹ce koniecznoœci wymiany oœwietlenia
w salach wymieniono wszystkie lampy na nowoczesne, powiêkszaj¹ce optycznie
pomieszczenie i daj¹ce wiêcej œwiat³a zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.
Sale wyposa¿ono w "plac zabaw" ze zje¿d¿alniami, drabinkami i elementami do
wspinania siê - pozwala on dzieciom zaspokoiæ naturaln¹ potrzebê ruchu, gdy
warunki atmosferyczne uniemo¿liwiaj¹ zabawê w ogrodzie przedszkolnym.
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W roku 2010 planowany jest remont przedszkolnej kuchni.
Na terenie przedszkola "Bajka" zosta³y przeprowadzone prace modernizacyjne:
malowanie sal zabaw, remont pod³óg, zakup mebli. Zosta³a wzbogacona baza
zabawek i pomocy dydaktycznych. Wszystkie te elementy s¹ niezbêdne w dzia³alnoœci wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli i maj¹ na uwadze wszechstronny rozwój
wszystkich przedszkolaków.
Dokonano wymiany kot³owni z paliwa sta³ego na gazowe.
Rozpoczêto przygotowania pod k¹tem modernizacji sal dla potrzeb przyjmowania dzieci ¿³obkowych oraz negocjacje z Urzêdem Miasta Wa³brzycha pod k¹tem
refundacji w/w przedsiêwziêcia.
Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Jêzykowe
"Weso³e Nutki" we Wroc³awiu
Przedszkole "Weso³e Nutki" rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ w paŸdzierniku 2002
roku. W pierwszych dniach funkcjonowania do przedszkola uczêszcza³o 9 dzieci. Na
dzieñ dzisiejszy do placówki przy ulicy £aciarskiej zapisanych jest 79 dzieci. Od wrzeœnia 2009 roku zosta³a uruchomiona filia przedszkola przy ulicy Wejherowskiej, do
której jest zapisanych 17 dzieci na dzieñ dzisiejszy plus 3 maluszków od wrzeœnia
2010. Od lutego 2010 rozpoczynamy nabór do obu placówek. W tym roku do przedszkola mo¿emy przyj¹æ 16 nowych dzieci na ulicê £aciarsk¹ i ok. 20 do filii przy ulicy
Wejherowskiej 28.
W filii zaplanowane s¹ docelowo dwa oddzia³y po ok. 20 dzieci. Placówka ta powsta³a i zosta³a wyremontowana dziêki dyrektorowi Witoldowi Grzesiakowi, który
dostosowa³ i wyposa¿y³ placówkê tak, aby dzieci czu³y siê w niej bezpiecznie i mia³y
mo¿liwoœæ rozwijaæ siê w przyjaznym i radosnym otoczeniu. Przez te wszystkie lata
placówka nasza wykszta³ci³a wielu absolwentów. Z badañ nad losami naszych absolwentów wynika, ¿e dzieci, które ukoñczy³y nasze przedszkole nie maj¹ problemów
w nauce, s¹ otwarte na œwiat i potrafi¹ rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê w ¿yciu codziennym problemy i konflikty. Wed³ug opinii nauczycieli ze szkó³ dzieci, które ukoñczy³y
"Weso³e Nutki" s¹ bardzo dobrze przygotowane do podjêcia nauki w szko³ach.
Trzonem przedszkola jest wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycielska, o której
jakoœci dzia³ania œwiadcz¹ nie tylko zdobyte dyplomy, ale przede wszystkim zrozumienie i empatia wobec dzieci. Zarówno nauczycielki, jak i ca³y personel przedszkola, zapewnia dzieciom poczucie akceptacji, wzajemnego szacunku i zaufania.
Nauczycielki podnosz¹ swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach i w innych formach doskonal¹cych wiedzê, dostarczaj¹cych nowych pomys³ów do pracy i zabawy
z dzieæmi. Wszyscy pracujemy wspólnie dla dobra dzieci, których radoœæ w oczach,
uœmiechniête buzie i chêæ przebywania z nami staj¹ siê priorytetami w naszej pracy.
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W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzono 6 hospitacji zajêæ, lustracje
sal, przegl¹dy dokumentacji. Poczynione obserwacje wskazuj¹, ¿e praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuñcza prowadzona jest prawid³owo, w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy.
W tym roku jedna nauczycielka rozpoczê³a sta¿ na nauczyciela mianowanego
i jedna na nauczyciela kontraktowego, a jedna kontynuuje swój sta¿ na nauczyciela
mianowanego.
W dalszym ci¹gu wa¿nym elementem pracy przedszkola jest wychowanie, dlatego
nauczycielki dbaj¹ o jego odpowiedni poziom. W ramach tego priorytetu mo¿na
wymieniæ kilka najwa¿niejszych elementów:
- tworzenie wiêzi uczuciowej z rodzin¹ oraz najbli¿szym œrodowiskiem dziecka,
- uczenie kulturalnego zachowania siê wobec starszych i rówieœników,
- przestrzeganie zasad zgodnego ¿ycia w grupie, umiejêtnego funkcjonowania
w grupie rówieœników, wspólnych zabaw, przestrzegania zasad bezpieczeñstwa na
terenie przedszkola oraz poza nim,
- przestrzeganie zasad higieny osobistej (mycie r¹k przed posi³kiem, szczotkowanie zêbów itp.),
- doskonalenie umiejêtnoœci samoobs³ugowych, zachowania siê przy stole,
- kszta³towanie podstawowych powinnoœci moralnych np. ¿yczliwoœci, tolerancji,
sprawiedliwoœci,
- zaznajamianie z tradycj¹ i kultur¹ narodow¹.
Nasze przedszkolaki staj¹ siê w widoczny sposób coraz bardziej samodzielne,
uspo³ecznione i maj¹ wspania³e warunki do poznawania samych siebie i wszechstronnego rozwijania siê.
Staramy siê, aby proces edukacyjny by³ jak najbardziej atrakcyjny poprzez zastosowanie ró¿nych form, œrodków oraz metod, stosuj¹c w miarê mo¿liwoœci jak najciekawsze pomoce dydaktyczne.
Oprócz standardowych zajêæ, zwi¹zanych z za³o¿onym programem wychowania
przedszkolnego oraz jego podstaw¹, realizowanych jest mnóstwo zajêæ
dodatkowych, wœród których nale¿y wymieniæ: naukê jêzyka angielskiego, grê na
pianinie, gimnastykê koryguj¹c¹ wady postawy, zajêcia teatralne, zajêcia taneczne,
szachy, rytmikê. Zajêcia te prowadz¹ fachowcy, m.in. tancerze, aktorzy, muzycy, lektorzy. Dzieæmi maj¹cymi problem z wymow¹ opiekuje siê logopeda. Prowadzona jest
ponadto sta³a wspó³praca z Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹.
Wychowankowie uczestnicz¹ w zajêciach, zabawach, spacerach, uroczystoœciach
organizowanych w przedszkolu i poza nim. S¹ to zajêcia wynikaj¹ce z programu
wychowania przedszkolnego i zajêcia dodatkowe, wzbogacaj¹ce ofertê edukacyjn¹.
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Dzieci nasze maj¹ mo¿liwoœæ prezentowania zdobytych umiejêtnoœci podczas
uroczystoœci przedszkolnych, które na sta³e wesz³y do kalendarza imprez i maj¹ na
celu wzmacnianie wiêzi uczuciowej z rodzin¹, budzenie szacunku do starszych.
W przedszkolu organizowane s¹ liczne uroczystoœci dla rodziców i zaproszonych
goœci m.in.: z okazji Bo¿ego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Wielkanocy, Dnia
Mamy i Taty, Pasowanie na Przedszkolaka oraz Pasowanie na Zerówkowicza.
Staramy siê w³¹czaæ w pracê przedszkola rodziców, anga¿ujemy ich m.in. do akcji
"Ca³a Polska czyta dzieciom", podczas której chêtni rodzice przychodz¹ do nas poczytaæ dzieciom ciekawe opowieœci. Dodatkowymi uroczystoœciami, jakie organizowaliœmy by³y: "Œwiêto Pluszowego Misia", Dzieñ Ludzi ¯yczliwych, Walentynki,
"W krainie Nibylandi".
W przedszkolu organizowane s¹ ró¿ne konkursy, np. plastyczny czy Mini Playback
Show. Dwa razy w roku (przed Bo¿ym Narodzeniem i przed Wielkanoc¹) organizowany jest kiermasz, na który dzieci przygotowuj¹ ozdoby, wykazuj¹c siê przy tym
swoimi umiejêtnoœciami plastycznymi.
Ca³y czas kontynuowana jest wspó³praca z przyje¿dzaj¹cymi do nas teatrzykami
oraz dodatkowo zajêcia umuzykalniaj¹ce "U Jana Sebastiana Bacha". Kontynuowana
jest równie¿ wspó³praca z firm¹ "Sukces", która organizuje dla nas zabawy karnawa³owe, miko³ajkowe, zaj¹czkowe.
W tym roku po raz kolejny dzieci wraz z rodzicami bior¹ udzia³ w licznych akcjach
charytatywnych, m.in. w akcji "Góra grosza" czy pomocy na Rzecz Dzieci z Kliniki
Onkologii i Hematologii Dzieciêcej we Wroc³awiu, a tak¿e w zbiórce pieniêdzy dla
schroniska zwierz¹t oraz na aukcjach charytatywnych.
Uczulamy w ten sposób dzieci na krzywdê i potrzeby innych, na to, ¿e nawet
niewielka pomoc jest wa¿na, chcemy by nie by³y obojêtne i skoncentrowane na
swoich potrzebach.
Wiemy, ¿e przedszkole nie jest ca³ym œwiatem, a najlepiej dziecko poznaje œwiat
poprzez namacalny z nim kontakt, poprzez obcowanie z kultur¹, sztuk¹, przyrod¹.
Dlatego te¿ dzieci bardzo czêsto wychodz¹ poza placówkê: s¹ to wyjœcia do Teatru
Muzycznego, Opery, Muzeum (Etnograficzne, Poczty i Telekomunikacji), Galerii
Sztuki, Ogrodu Botanicznego itp. Staramy siê równie¿, aby nasze przedszkolaki
mog³y zaprezentowaæ siê w œrodowisku lokalnym.
Corocznym naszym zwyczajem jest wyjazd integracyjny do Bia³ego Koœcio³a na
tzw. "Œwiêto Pieczonego Ziemniaka" oraz z okazji Dnia Dziecka. Starsze grupy
(5-latki oraz 6-latki) je¿d¿¹ na tzw. "Zielone Przedszkole" do miejscowoœci Bardo.
Nasze przedszkole jest promowane poprzez: Internet, zajêcia otwarte, prezentacje na zewn¹trz przedszkola (udzia³ w konkursach, olimpiadach), jak równie¿
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w ró¿nych audycjach radiowych (Radio Z³ote Przeboje, radio Wa-wa, radio Ram).
Podsumowuj¹c, przedszkole " Weso³e Nutki" stwarza doskona³e warunki do rozwoju dziecka do tego, by mog³y siê tu czuæ jak najlepiej. Ca³y personel przedszkolny
dok³ada wszelkich starañ, by wspieraæ m³odego cz³owieka po to, by móg³ w przysz³oœci poradziæ sobie w ¿yciu, aby móg³ stawiæ czo³a wszelkim napotkanym nieprawid³owoœciom i pora¿kom, by umia³ wyjœæ z nich zwyciêsko.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jednak baza lokalowa przedszkola. Pomimo
corocznych doraŸnych prac i remontów na terenie placówki, w tym roku potrzebny
jest remont gruntowny dachu oraz instalacji grzewczej i elektrycznej. Od kilku lat
dach przecieka i staramy siê co roku doraŸnie likwidowaæ pêkniêcia papy oraz powsta³e zacieki w salach, ale jest ich coraz wiêcej i coraz czêœciej powstaj¹. W salach
w czasie zimy, takiej jak w tym roku, instalacja grzewcza nie spe³nia swojej funkcji,
a instalacja elektryczna jest starego typu i zdarza siê, ze topi¹ siê gniazdka.
Ekumeniczna Stacja Opieki - Centrum Pielêgniarstwa Rodzinnego,
Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wroc³awiu
1. Pielêgniarska opieka d³ugoterminowa.
Zatrudnienie - 6 etatów. Czas pracy - 7 dni w tygodniu od 8.00-19.00 w systemie
dy¿urowym. Liczba pacjentów objêtych opiek¹ w ci¹gu roku - 116 osób. Wiek pacjentów: osoby doros³e, w wiêkszoœci po 60 roku ¿ycia. Opieka nad ob³o¿nie chorymi
pozostaj¹cymi w warunkach domowych.
Ekumeniczna Stacja Opieki w roku 2009 obejmowa³a opiek¹ pielêgniarsk¹
miesiêcznie œrednio 45-50 chorych. Byli to chorzy w podesz³ym wieku. Pacjenci
nieprzytomni, karmieni przez zg³êbnik ¿o³¹dkowy, nawadniani pozajelitowo, wymagaj¹cy intensywnej profilaktyki przeciwodle¿ynowej. Naszymi pacjentami by³y
przede wszystkim osoby ze schorzeniami dotycz¹cymi centralnego uk³adu nerwowego (np.: urazy mózgu na skutek wypadków komunikacyjnych, choroby
Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego), osoby z powik³aniami
dotycz¹cymi chorób naczyñ krwionoœnych (np.: nastêpstwa udarów mózgowych,
mia¿d¿ycy zarostowej naczyñ), osoby w podesz³ym wieku z nastêpstwami urazów
dotycz¹cymi narz¹du ruchu (np.: z³amanie szyjki koœci udowej), równie¿ chorzy
z powik³aniami w przebiegu cukrzycy (np.: ze stop¹ cukrzycow¹) oraz wymagaj¹cy
leczenia g³êbokich ran o charakterze odle¿ynowym. Ich rodzinom i opiekunom
zapewniliœmy edukacjê w zakresie opieki i pielêgnacji nad przewlekle chorymi.
W po³owie 2009 roku Ekumeniczna Stacja Opieki zosta³a wy³oniona w ramach
otwartego konkursu, og³oszonego przez Urz¹d Miasta Wroc³awia, na realizatora
pilota¿owego programu dla "Przewlekle i nieuleczalnie chorych przebywaj¹cych
w œrodowisku domowym - Pakiety opieki œrodowiskowej".
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Program stanowi³ uzupe³nienie œwiadczeñ finansowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Z programu skorzysta³y ogó³em 153 osoby. Pacjentami zajmowa³
siê personel pielêgniarski opieki d³ugoterminowej (10 pielêgniarek) oraz dodatkowo
zatrudnieni na potrzeby programu rehabilitanci (11 osób), psycholog i specjalista
chirurg.
Realizowany przez nas program doskonale wpisywa³ siê w charakter dzia³alnoœci
Stacji Ekumenicznej, czyli opieki nad ob³o¿nie i przewlekle chorymi w œrodowisku
domowym. Dla osoby przewlekle i nieuleczalnie chorej, wa¿n¹ rolê odgrywa poczucie bezpieczeñstwa, niezale¿noœci i mo¿liwoœæ decydowania o samym sobie.
Decyzja o opuszczeniu swojego domu, œrodowiska i zamieszkaniu na przyk³ad
w domu opieki, jest przez wiêkszoœæ osób odczuwana jako wymuszona, dramatyczna
i ostateczna. Cz³owiek przewlekle chory jest czêsto w podesz³ym wieku (œrednia
wieku naszych pacjentów to 75 lat). Staroœci towarzyszy wielochorobowoœæ. Warunki
domowe dla osób w podesz³ym wieku i przewlekle chorych s¹ najlepsze i najw³aœciwsze, gdy¿ adaptacja do innych warunków mieszkalnych jest na ogó³ procesem trudnym. Podstawowy problem to wiek. Im cz³owiek starszy, im wiêcej lat prze¿y³
w ¿yczliwym mu otoczeniu domowym, im lepiej siê w nim czu³, tym gorzej bêdzie
przebiega³ proces adaptacyjny. Dlatego te¿ nasz zespó³ terapeutyczny umo¿liwi³
chorym przebywanie w warunkach domowych, zapewniaj¹c fachow¹, kompleksow¹,
kompetentn¹ i troskliw¹ opiekê.
Cel programu zosta³ oparty na za³o¿eniu, ¿e rodzina, najbli¿si, znajomi, s¹siedzi,
stanowi¹ najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb cz³owieka chorego naturalne
œrodowisko ¿ycia i dlatego nale¿y tak pomagaæ, ¿eby to naturalne œrodowisko maksymalnie wspieraæ w sprawowaniu opieki nad cz³owiekiem chorym, starszym,
niepe³nosprawnym.
Personel pielêgniarski Stacji Ekumenicznej systematycznie podnosi kwalifikacje
uczestnicz¹c w organizowanych w kraju kongresach i konferencjach, jak równie¿
w kursach kwalifikacyjnych. Wa¿nym elementem kszta³cenia pielêgniarek jest udzia³
w miêdzynarodowym kongresie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Leczenia
Ran. Ostatnio to spotkanie odby³o siê w Bydgoszczy i zgromadzi³o oko³o 900 osób
z kraju i z zagranicy. Bogate doœwiadczenia uczestników kongresu pozwalaj¹ na
wprowadzanie wysokich standardów w zakresie opieki nad chorymi z trudno
goj¹cymi siê ranami. Wysoki poziom wiedzy personelu pielêgniarskiego Stacji
Ekumenicznej sprawia, ¿e Stacja sta³a siê jedn¹ z niewielu placówek we Wroc³awiu,
do której szpitale, przychodnie, jak równie¿ Narodowy Fundusz Zdrowia kieruj¹
chorych wymagaj¹cych najbardziej specjalistycznej opieki w warunkach domowych.
W roku 2008 podjêto kroki maj¹ce na celu objêcie d³ugoterminow¹ opiek¹ pielêg-
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niarsk¹ równie¿ pacjentów spoza Wroc³awia. W wyniku prowadzonych rozmów
i prac organizacyjno-przygotowawczych w sierpniu 2008 r. sfinalizowano ten projekt
i utworzono filiê Ekumenicznej Stacji Opieki w Œwieradowie Zdroju. Aktywna
dzia³alnoœæ filii w zakresie pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej
nast¹pi³a w styczniu 2009 r., po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
2. Pielêgniarstwo œrodowiskowe w formie zadaniowej.
Zatrudnienie - 18 etatów. Czas pracy - 7 dni w tygodniu od 8.00-19.00 w systemie
dy¿urowym. Liczba pacjentów objêtych opiek¹ w ci¹gu roku - 294 osoby. Dy¿ury
nocne - DPS ul. Farna 3.
W roku 2008 NFZ wprowadzi³ now¹ formê œwiadczenia us³ug pielêgniarskich zadaniowe pielêgniarstwo œrodowiskowe. Us³ugami tymi Stacja objê³a pocz¹tkowo
pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej "Samarytanin" we Wroc³awiu - 104
mieszkañców. W wyniku dzia³añ organizacyjnych w paŸdzierniku 2008 r. zaczêliœmy
œwiadczyæ us³ugi pielêgniarskie dla pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej w
Henrykowie i Domu Pomocy Spo³ecznej w Dobroszycach.
W lutym 2009 roku sfinalizowano tak¿e umowy dotycz¹ce objêcia œwiadczeniami
pielêgniarskimi pensjonariuszy Domów Pomocy Spo³ecznej we Wroc³awiu: DPS przy
ul. Farnej - 94 mieszkanki; DPS przy ul. Grunwaldzkiej - 76 mieszkañców; oraz DPS
przy ul. Œw. Marcina - 20 mieszkañców.
Mieszkañcy objêci œwiadczeniami w ramach pielêgniarstwa zadaniowego to osoby
osi¹gaj¹ce od 0 do 60 punktów w skali Barthel.
Zakres kompetencji pielêgniarskich jest planowany i realizowany na podstawie
katalogu œwiadczeñ wynikaj¹cego z umowy z NFZ i obejmuje czynnoœci pielêgnacyjne, lecznicze, diagnostyczne, rehabilitacyjne i profilaktyczne.
3. Pielêgniarstwo w œrodowisku nauczania i wychowania.
Zatrudnienie - 3 pielêgniarki. Czas pracy - 5 dni w tygodniu od 7.25-15.00. Liczba
uczniów objêtych opiek¹: 1087 uczniów.
Typ niepe³nosprawnoœci III A - 201 uczniów. Typ niepe³nosprawnoœci III B - 138 uczniów. Typ niepe³nosprawnoœci III C - 103 uczniów. Uczniowie zdrowi - 645 uczniów.
Zakres kompetencji: planowanie i realizacja opieki pielêgniarskiej nad uczniami
na terenie zespo³u szkól przy ul. Wejherowskiej 28 we Wroc³awiu oraz uczniami szkó³
podstawowych i gimnazjalnych w Œwieradowie Zdroju w zakresie:
- promocji zdrowia,
- profilaktyki chorób,
- œwiadczeñ diagnostycznych,
- œwiadczeñ pielêgnacyjnych,
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- œwiadczeñ pielêgnacyjno - leczniczych,
- organizowanie pogadanek i konkursów o charakterze edukacyjnym.
4. Zespó³ leczenia œrodowiskowego psychiatrycznego (domowego).
Zatrudnienie - 11 osób. Czas pracy - 5 dni w tygodniu od 15.30-19.30. Liczba pacjentów objêtych opiek¹ w ci¹gu roku - 36 osób.
Ekumeniczna Stacja Opieki podjê³a siê w 2009 r. zorganizowania na terenie
Wroc³awia œwiadczenia us³ug zespo³u domowego leczenia œrodowiskowego w zakresie psychiatrii. Ten nowy rodzaj œwiadczeñ wymaga³ skompletowania nowej, posiadaj¹cej stosowne kwalifikacje i doœwiadczenie "za³ogi", sk³adaj¹cej siê miêdzy
innymi z lekarza psychiatry, psychoterapeutów, psychologa i pielêgniarek psychiatrycznych. Dziêki wspó³pracy z wroc³awskimi szpitalami i poradniami uda³o siê skompletowaæ wysoko wykwalifikowan¹ kadrê, przygotowaæ i zorganizowaæ
funkcjonowanie tej komórki w ramach Stacji, a tak¿e przygotowaæ i z³o¿yæ ofertê
œwiadczenia tej us³ugi do NFZ we Wroc³awiu, która zosta³a przyjêta i jest nadal finansowana przez NFZ w 2010 roku.
W marcu 2009 roku Ekumeniczna Stacja Opieki wygra³a konkurs, og³oszony przez
Urz¹d Miasta Wroc³awia, na realizacjê "Programu poprawy jakoœci opieki zdrowotnej w œrodowisku domowym dla osób doros³ych z doœwiadczeniem choroby psychicznej". Celem g³ównym programu by³o podniesienie komfortu ¿ycia takim
osobom poprzez aktywizacjê do ¿ycia spo³ecznego. Program da³ równie¿ mo¿liwoœæ
szybkiej interwencji w przypadkach zaostrzeñ choroby, co pozwoli³o w kilku sytuacjach zapobiec kolejnym hospitalizacjom.
ks. Robert Sitarek
Przewodniczacy Komisji Diakonijnej
Diecezji Wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
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