Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Sobieszewie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie jest samodzielną
placówką TONO, realizującą zadania statutowe od 1947r. Na przestrzeni lat
zmieniały się formy wsparcia osób niewidomych w Ośrodku, począwszy od
wakacyjnych pobytów wypoczynkowych dzieci i dorosłych poprzez całoroczne
turnusy rehabilitacyjne i szkoleniowe oraz warsztaty wspierające wszechstronny
rozwój niewidomych. Podstawą funkcjonowania naszego Ośrodka jest baza
noclegowa,

gastronomiczna

i

rehabilitacyjna,

dzięki

której

możemy

kontynuować zadania wyznaczone przez zarząd TONO. Za realizację tych zadań
odpowiada zespół pracowników i sióstr.
Zatrudnienie:
Osoby pracujące w Sobieszewie są zatrudniane przez Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi w

Laskach. Wynagrodzenia

dla pracowników Ośrodka

przekazywane są z księgowości w Laskach. Ośrodek nie prowadzi dokumentacji
kadrowej i płacowej, ani nie rozlicza się samodzielnie z ZUS. W 2020 roku
w Ośrodku było zatrudnionych 12 osób na pełny etat i 1 osoba na 1/2 etatu i
1osoba 1/4 etatu.

Baza noclegowa Ośrodka;
Ośrodek jest przystosowany do funkcjonowania przez cały rok.
W minionym roku dysponował 92 miejscami noclegowymi.
Dom św. Maksymiliana - 17 pokoi 2 – osobowych z łazienkami
Dom Św. Józefa - parter: pokój 2-osobowy z łazienką na korytarzu
Piętro: 2 pokoje 4-osobowe, 1 pokój 3-osobowy, 1 pokój 1-osobowy.
Wspólna

łazienka

na

korytarzu

dla

wszystkich

pokoi

na

piętrze.

W budynku jest ogólnodostępny salon oraz kuchenka
Domek nr 5, 9,- 2 pokoje 2 – osobowe z własną łazienką (osobne wejścia)
Domek nr 6.7.10-2pokoje 2osobowe z własną łazienką (wspólne wejście)
Domek nr 8, 11 - 4 pokoje 2 – osobowe, każdy pokój ma swoją łazienkę
Dworek - 4 pokoje z łazienkami

Baza gastronomiczna Ośrodka:
Kuchnia
Jadalnia przystosowana jednorazowo dla 90 osób: Całodzienne wyżywienie:
śniadania, obiady, kolacje. Obsługa imprez okolicznościowych: chrzciny,
komunie

święte,

wesela

bezalkoholowe,

stypy.

i konferencji: catering, lunch, napoje ciepłe i zimne

Baza rehabilitacyjna Ośrodka:
Dom św. Łucji - 2 sale konferencyjne:
" Sala Morska" dla 80 osób,
"Sala Wiślana" dla 40 osób,
- sala rehabilitacyjna wyposażona w sprzęt do ćwiczeń

Organizacja

szkoleń

- pokój do masażu
- pokój zabiegowy - aqawibron, lampa solux
- pokój 1-osobowy z łazienką
- kawiarenka w okresie wakacyjnym

Ścieżka spacerowa - Zielone inspiracje zapachowo - dotykowe dla
Niewidomych o długości 600 m.

Plac zabaw - 12 urządzeń rekreacyjno- edukacyjnych, basen do kąpieli w
okresie letnim

Baza gospodarczo - porządkowa Ośrodka
budynki

gospodarcze: garaże, dawna obora, parking

Działalność statutowa
Pomimo panującej pandemi koronawirusa Covid 19 i związanych z tym
skutków ograniczenia działalności w roku 2020 zostało zrealizowanych
8 turnusów szkoleniowych „Naprawdę Można” dla osób niewidomych
i słabowidzących z opiekunami. Od 2019r. oprócz zajęć z czynności dnia
codziennego i orientacji przestrzennej były realizowane dodatkowe szkolenia,
z nowych technologii. Uczestnicy i ich opiekunowie z dużym zainteresowaniem
brali udział w tym szkoleniu, dającym większą samodzielność i umożliwiającym
szersze kontakty z innymi ludźmi. Podczas zajęć instruktorzy korzystali
z zainstalowanego wcześniej znacznika systemu Totu-pointa przy jadalni,
a także z mikrodyskrypcji1 zawartej w tagu NFC przy pokojach w Domu

św. Maksymiliana pokazując uczestnikom możliwość korzystania z różnych
udogodnień w codziennym życiu.
W lutym 2020r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu unijnego „Cztery
kroki do kariery - edycja 2” dotyczącego aktywizacji społeczno zawodowej
60 osób niepełnosprawnych z terenu gmin wiejsko-miejskich w obrębie
województwa Pomorskiego. Na tym etapie uczestnicy projektu dzięki diagnozie
społeczno-zawodowej zostali przygotowani do wyboru kierunku szkolenia.
Kolejny etap w naszym projekcie, po 4-miesięcznej przerwie z powodu
pandemii to były szkolenia, które prowadzili pracownicy naszego Ośrodka
w zakresie: obsługa terenów zielonych, konserwator, pomoc kucharza,
pokojowa, pracownik biurowy i recepcja. Szkolenia trwały 2 miesiące, od
początku lipca do końca sierpnia i zakończyły się egzaminem przeprowadzonym
przez komisję zewnętrzną oraz otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do
podjęcia stażu. Następne działania w ramach projektu odbywały się już poza
naszym Ośrodkiem, a mianowicie: 3- miesięczne staże(wrzesień, październik,
listopad) głównie w firmach gastronomicznych i hotelarskich, które umożliwiały
osiągnięcie ostatecznego celu czyli zatrudnienia dziewięciu uczestników.
Projekt zakończył się w kwietniu 2021r.
W pierwszej połowie lipca na wakacyjny pobyt wypoczynkowy przyjechały
dzieci wraz z opiekunami z naszej Szkoły w Rabce. Podczas pobytu dzieci
uczestniczyły w zajęciach muzycznych, ruchowych oraz w różnych spotkaniach
integracyjnych przy ognisku i zabawach dyskotekowych. Najwięcej czasu
spędzały na plaży i kąpieli w morzu.
Podczas wakacji gościliśmy osoby niewidome ze swoimi rodzinami z różnych
stron Polski, którzy przyjeżdżają do naszego ośrodka od wielu lat. Przez cały
rok dzieci oraz rodzice z Wczesnej Interwencji i Przedszkola korzystały
z wyżywienia podczas pobytu na zajęciach rehabilitacyjnych.
We wrześniu grupa niewidomych ze Stowarzyszenia Cywilnych Ofiar Wojny
uczestniczyła w turnieju szachowym i warcabowym.

Od 2019r.roku na terenie Ośrodka są dostępne nowe technologie.
Wprowadzone w życie rozwiązania są kolejnym etapem zwiększającym
dostępność

Ośrodka

dla

osób

niepełnosprawnych,

podnoszące

ich

bezpieczeństwo, i motywujące do większej aktywności, samodzielności
i niezależności. Istotny jest przy tym walor edukacyjny pozwalający na
zapoznawanie się i wykorzystywanie nowych technologii a następnie
przenoszenie ich i używanie w swoim najbliższym otoczeniu.
Działalność gospodarcza
Z powodu pandemii od 15.03 do 30.05.2020r. nie przyjmowaliśmy gości do
naszego Ośrodka. Po okresie 2-miesięcznego lockdownu na rekolekcje
przyjeżdżały grupy z różnych stron Polski, między innymi z Jaworzna i Gdańska
grupa rodzin z Domowego Kościoła, z Gdyni, grupa rodzin ze wspólnoty
Franciszkańskiej, grupa ze Wspólnoty Ochotników Cierpienia z archidiecezji
Gdańskiej, a także osoby związane z Fundacją "Radość Ewangelii". Podczas
wakacji oprócz niewidomych i ich opiekunów gościliśmy naszych pracowników
z Lasek i Rabki oraz wiele innych osób głównie, rodziny z dziećmi.
Na tygodniowym pobycie przebywała grupa osób niepełnosprawnych z WTZ
z Rabki.
W dniach weekendowych przyjęliśmy 7 grup terapeutycznych z Trójmiasta.
Z pobytu w Ośrodku korzystały również nasze Siostry podczas swojego
odpoczynku i rekolekcji 8-dniowych.
W roku 2020 r. z pobytu w Ośrodku skorzystało łącznie ok 1700 osób.
W związku z ustalonym przez Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
systemem

zniżek

dla

poszczególnych

grup

korzystających

z

pobytu

i wyżywienia w Ośrodku (niewidomi, niedowidzący, przewodnicy, dzieci,
pracownicy Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz siostry ) w 2020 roku

udzielono łącznie rabatów w kwocie: 80.000,00 zł. (słownie osiemdziesiąt
tysięcy złotych).

Inwestycje:
W maju 2020r. został zakupiony nowy samochód 9-osobowy Opel na potrzeby
transportowe gości, a przede wszystkim osób niewidomych. Koszt zakupu
nowego samochodu w 50 % został sfinansowany przez PFRON, a pozostałe
50% ze środków własnych.
W ramach projektu unijnego "4 Koki do kariery - 2 edycja" została zakupiona
drukarka do biura Ośrodka, traktorek do pielęgnacji trawników, maszyna do
mielenia mięsa, maszyna do szycia oraz odkurzacz do prac porządkowych.

Prace remontowe:
- malowanie pokoi w Domu św. Maksymiliana
- remont pokoju gościnnego w Dworku
- wymiana oświetlenia w salonie Domu św. Józefa

Dziękujemy serdecznie za współpracę Zarządowi Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi Stowarzyszenie w realizacji naszych zadań.
1

MIKRODESKRYPCJA – tak nazwaliśmy zestaw informacji umieszczony w tagu NFC i QR kodzie. Może

to być na przykład opis wyglądu danego pomieszczenia, możliwość uzyskania połączenia
telefonicznego lub otwarcia strony internetowej. Mikrodeskrypcja może zostać wykorzystana do
oznakowań pomieszczeń, jak również innych obiektów, umożliwiając dostęp do informacji osobom z
dysfunkcją wzroku. Rozwiązanie dedykowane jest osobom posługującym się smartfonami
wyposażonymi w czytnik NFC i qr kod oraz odpowiednie aplikacje.

