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Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krapkowicach za 2021 

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości. 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których 
posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o 
próg interwencji socjalnej. Od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.12.2021r.  dla osoby 
samotnie gospodarującej był nim dochód nie przekraczający kwoty 701,00 zł., 
natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 528,00 zł. 

Zasiłek stały przysługuje: 

1)    pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2)    pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na 
osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

W roku 2021 z zasiłku stałego skorzystało 115 osób na łączną kwotę  625.140,00 zł. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2)   rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W roku 2021 z zasiłku okresowego  skorzystało 186 osób na łączną kwotę   
410.389,00 zł. 

Zasiłek celowy 
 
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby 
bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 
  
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości 
uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie 
części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. 
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. 
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Zasiłek celowy może być przyznany także w celu realizacji postanowień kontraktu 
socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 
miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego 
realizacji, stała się osobą zatrudnioną. 
W roku 2021 z zasiłku celowego skorzystało 329 osób na łączną kwotę   
709.226,00  zł. 
 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
  
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w 
wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od 
dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 
W roku 2021 z zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego skorzystały 2 osoby na łączną kwotę  2.180,00 zł. 
 
  
Specjalny zasiłek celowy 
  
Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości 
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi. 

 W roku 2021 z zasiłku celowego specjalnego  skorzystało  79 osób na łączną kwotę  
48.079,00 zł. 

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli 
jest tego pozbawiona.  

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca 
noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych 
miejscach do tego przeznaczonych. 

W roku 2021 z pomocy w formie schronienia  skorzystało 16 osób na łączną kwotę  
98.622,00 zł. 

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej 
bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory 
roku. Przyznawana pomoc jest realizowana w formie zasiłku celowego.  Pomoc 
doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje 
osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc tego rodzaju 
przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w 
formie zakupu posiłków. Uwzględniono świadczenia przyznane i  zrealizowane na 
podstawie programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz świadczenia przyznane w formie 
posiłku w ramach zadań własnych zgodnie z Uchwałą Nr XI/145/2012  Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. (posiłki w ośrodku wsparcia – Domu 
Dziennego Pobytu w Krapkowicach).    

W roku 2021 z pomocy w formie posiłku: 
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- zgodnie z programem  „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 184 osób na łączną 
kwotę  118.849,40 zł. 

- posiłek dla innych osób (DDP) skorzystało 198 osób na łączną kwotę 176.210,00 zł. 

Dodatkowym zadaniem które jest realizowane w ośrodku pomocy społecznej jest 
wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki, którego wysokość ustala sąd. 
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat 
nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.  
Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga 
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 
administracyjnej. 
                                    
W roku 2021 wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 osób na łączną 
kwotę  41.152,00 zł.  

 
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z 
wyznaniem zmarłego. 

W roku 2021 sprawiono 3 pogrzeby na łączną kwotę 11.048,00 zł. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą 
tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 
zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że 
okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej 
przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

W roku 2021 opłacono pobyt w domu pomocy społecznej  dla 60 osób na łączną kwotę 
1.662.628,78 zł. 

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach udziela się świadczenia w 
formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krapkowicach zatrudnia radcę prawnego, który udziela bezpłatnie porad prawnych. 
W 2021 roku z takiej formy wsparcia skorzystało 77 osób. 

 

Świadczenia Rodzinne 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizuje również zadania wspierające 
funkcjonowanie rodziny poprzez wypłatę: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 
opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzonych postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych. 
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W roku 2021 wypłacono: 
 

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w kwocie 932 544,00 zł,  
2. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie: 1 515 346,00 zł,  
3. Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie: 1 814 977,00  
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: 13 640,00 zł,  
5. Świadczenie rodzicielskie w kwocie: 334 283,00 zł,  
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie: 19 220,00 zł, 
7. Świadczenie za życiem w kwocie: 16 000,00 zł,  
8. Fundusz alimentacyjny w kwocie: 497 852,00 zł,  
9. Świadczenie wychowawcze w kwocie 18 784 809,00 zł,  

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne (1-5): 762,  
Liczba rodzin pobierających zasiłek dla opiekuna (6): 3, 
Liczba rodzin pobierających świadczenia za życiem (7): 4, 
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (8): 67 
Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze (9): 2100 

 

Ponadto opłacone zostały składki społeczne i zdrowotne dla osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 319 034,00 zł. 

 
W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach podjął następujące 
działania wobec dłużników alimentacyjnych: 
 

 91 wezwań dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz 
sporządzenia oświadczenia majątkowego,  

 79 zawiadomień o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 5 informacji o uchyleniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 46 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego wysłane 
 do organów właściwych dłużników,  

 33 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego otrzymane 
 z organów właściwych wierzycieli,  

 29 informacji do komornika sądowego mających wpływ na skuteczność 
prowadzonej egzekucji, zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz 
oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego,  

 5 wezwania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 
jako bezrobotny albo poszukujący pracy,  

 15 informacji do powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 
dłużnika alimentacyjnego,   

 11 zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uznania 
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

 13 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych,  

 1 decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika 
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,  

 12 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców,  
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 12 wniosków do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone 
w art. 209 kodeksu karnego,  

 6 wniosków do komornika sądowego o wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego,  

 73 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania 
egzekucyjnego,  

 88 informacji do komornika sądowego o dokonanych wpłatach przez dłużników 
alimentacyjnych,  

 
Ponadto, w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. tut. OPS zgłosił kolejnych 17 
dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej. Działania podejmowane 
wobec dłużników alimentacyjnych mają na celu zwiększenie ściągalności alimentów.   
 
Kwota zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 240 132,11 zł 

 
 
Usługi opiekuńcze 
 
Jedną z form pomocy  świadczoną na rzecz osób starszych, długotrwale chorych i 
niepełnosprawnych są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.  
Pomoc wsparcia w zakresie usług opiekuńczych polega na świadczeniu 
obligatoryjnego zadania własnego gminy zgodnie z art.50 Ustawy z dnia 12 marca 
2004r o pomocy społecznej. 
 
Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą 
być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina ,a także 
wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy 
zapewnić. 
 
Osoby korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej to przede 
wszystkim osoby samotne, ale także takie, które mają rodzinę, jednakże członkowie 
tych rodzin zamieszkują poza granicami kraju, wyjechali w celach zarobkowych do 
innych miast lub system pracy zarobkowej uniemożliwia sprawowanie odpowiedniej i 
należytej opieki. 
 
W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia 16 opiekunek 
zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 opiekunki świadczące pomoc w ramach 
umowy zlecenie. 
Zakres usług opiekuńczych  obejmuje w szczególności zaspokajanie codziennych 
potrzeb, opiekę sanitarną, higieniczną, pielęgnację oraz utrzymywanie kontaktów z 
otoczeniem. 
Pomoc w wyżej opisanej formie umożliwia jak najdłuższe pozostanie osobie starszej, 
schorowanej w swoim najbliższym otoczeniu i pozwala również na oddalenie w czasie 
decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej. 
 
W 2021 roku z usług opiekuńczych skorzystało 161 osób w tym 79 osób w 
ramach rządowego programu Opieka 75+, który tutejszy Ośrodek realizuje  od 
2018 roku. 
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Z roku na rok zwiększa się liczba osób po 75 roku życia korzystających z usług 
opiekuńczych, co wynika z faktu, iż sytuacja demograficzna zarówno naszego miasta 
jak i całego kraju staje się coraz trudniejsza ze względu na starzenie się 
społeczeństwa. 
Poza pomocą w zakresie usług opiekuńczych  Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krapkowicach świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, które 
realizowane są głównie w zakresie rehabilitacji fizycznej oraz usprawniania 
zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Usługi te również 
wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i w 
tym celu zatrudnionych jest 3 fizjoterapeutów.  
Specjaliści mają do dyspozycji sprzęt tj. laser, lampę „Bioptron”, lampę „Solux”, piłki i 
wałki, przenośne maty, steper, oraz rotor służący do rehabilitacji rąk i nóg. 
 
W 2021 roku  pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych udzielono 
41 osobom. 
 
W ramach pomocy osobom chorym i  niepełnosprawnym Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krapkowicach realizuje również świadczenie z zakresu zadań zleconych poprzez 
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. W celu zapewnienia specjalistycznego wsparcia współpracujemy ze 
specjalistami z zakresu  psychologii, logopedii, neurologopedii terapeutami 
zajęciowymi, oraz fizjoterapeutami posiadającymi kwalifikacje prowadzenia zajęć 
metodą Bobath i terapią ręki. Pomoc taką w 2021 roku uzyskało 10 dzieci i 7 osób 
dorosłych. 
 
Zadaniem pracowników Działu  Organizacji Usług  poza wyznaczonym zakresem było  
również uruchomienie innych form pomocy, które w czasie pandemii Covid -19 były 
dostosowane do zaistniałych potrzeb. Do takich działań należało mi.in. dokonywanie 
zakupów, realizacja recept oraz organizacja wizyt lekarskich dla osób nie objętych 
usługami opiekuńczymi a wymagającymi pomocy w czasie przebywania na 
kwarantannie. 
Pomoc społeczna w ramach usług opiekuńczych dociera również do osób 
wykluczonych społecznie z problemem alkoholowym nie akceptowanych w środowisku 
i żyjących w niegodnych warunkach. 
Biorąc pod uwagę specyfikę pracy na stanowisku  opiekunki wymagane jest stałe 
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu świadczącego usługi w społeczności 
lokalnej , które pozwalają na uzupełnienie wiedzy i umiejętności. 
W roku 2021 pracownicy Działu Organizacji Usług zostali przeszkoleni z zakresu 
„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” oraz „Savoir Vivre wobec osób 
niepełnosprawnych”. Za pośrednictwem opiekunek ponownie wznowiono akcję 
„Koperta Życia”. Rozdano 23 kopert, które maja na celu szybką i skuteczną interwencję 
służb medycznych w sytuacji zagrożenia życia. 
 
Biorąc pod uwagę procesy związane z wydłużającym się czasem trwania życia, a co 
za tym idzie zmiany zachodzące w strukturze demograficznej naszego społeczeństwa 
stawiają przed pracownikami świadczącymi usługi opiekuńcze coraz to nowe 
wyzwania społeczne, dlatego też tutejszy Dział Organizacji Usług stanowi również 
punkt informacyjny dla osób, które oczekują pomocy z zakresu świadczeń nie 
realizowanych  przez Ośrodek Pomocy Społecznej, którego celem jest ułatwianie 
kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielania pomocy w korzystaniu z 
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różnorodnych form rehabilitacji i leczenia. Jednocześnie umożliwianie społeczności 
lokalnej  integracji, inicjowania i monitorowanie kontaktów rodzinnych. 
 
 

Dodatki Mieszkaniowe 
 
W 2021 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystały 132 gospodarstwa domowe. 
Wypłacono 1. 134 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 195826,67 zł. z tego na: 

 
                                                 kwota                             ilość 
lokale   gminne                          75.844,09                       422 
lokale   spółdzielcze                    52.785,93                       343   
lokale   wspólnot                       65.878,79                       357 
inne  lokale (np. TBS, pryw.)        1.317,86                         12 
 
Z kwoty ogólnej wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2477,85 zł. na 
lokale znajdujące się na terenach wiejskich (skorzystała 1 rodzina). 
 
Dodatek energetyczny (wprowadzony od 01.01.2014r. dla odbiorcy wrażliwego) – 
przysługuje tylko osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego.  
 
Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. kwoty dodatku energetycznego wynosiły: 
gosp. 1-osobowe - 10,94 
   „2 do 4 osób - 15,19 
   „powyżej 5 os. – 18,23 
Od 1 maja 2021 r. stawki dod. energ. zostały zmienione i obecnie wynoszą: 
gosp. 1 - osobowe – 12,09 
gosp. od 2 – 4 osób – 16,79 
gosp. powyżej 5 os. – 20,15 
Z dodatków energetycznych skorzystały 34 rodziny. 
 
Wypłacono 249 dodatków energetycznych na kwotę 3458,67 zł.  
Zarówno w dodatkach mieszkaniowych jak i dodatkach energetycznych występuje tak 
jak w poprzednich latach tendencja spadkowa. 
 
 
 

Karta Dużej Rodziny i Opolska Karta Rodziny i Seniora 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych realizuje również Kartę 
Dużej Rodziny. Karta ta ma zasięg ogólnopolski, lecz jest również wykorzystywana 
lokalnie w ramach danej gminy, w związku z powyższym mieszkańcy Gminy 
Krapkowice posiadają na nią dodatkowy dedykowany pakiet zniżek. Od  roku 2019 
KDR przysługuje nie tylko rodzinom z 3 dzieci i więcej, ale także rodzicom którzy 
kiedykolwiek posiadali trójkę dzieci lub więcej, niezależnie od ich wieku oraz tego czy one 
nadal żyją. 

 
W 2021 roku zrealizowano 109 wniosków dot. Kart Dużej Rodziny 
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Ponad to w gminie Krapkowice tak jak i w całym województwie opolskim jest 
realizowana Opolska Karta Rodziny i Seniora (dla rodzin z co najmniej 2 dzieci, dla 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz dla osób powyżej 60 roku życia). 

Dodatkowo w naszej gminie karta dla seniorów 60+ jest wykorzystywana jako 
swego rodzaju karta seniora, dzięki której to seniorzy w naszej gminie mogą skorzystać 
ze specjalnie dla nich dedykowanego pakietu zniżek. 

 
Za pośrednictwem OPS Krapkowice: 
 
135 seniorów wyrobiło sobie OKRiS,  
1 rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym wyrobiła sobie OKRiS, 
26 – rodzin z dwójką dzieci i więcej wyrobiło sobie OKRiS, 
12 – osób dokonało aktualizacji OKRiS, 
8 – rodzin wyrobiło sobie duplikaty OKRiS 

 
 
 

Dom Dziennego Pobytu 
 
Dom Dziennego Pobytu „Fantazja” funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dla osób 
starszych i działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. DDP jest 
placówką wspierającą ludzi starszych, nieaktywnych zawodowo, którzy ze względu na 
wiek, chorobę i niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokajaniu ważnych 
potrzeb życiowych. Wszystkie działania prowadzone w DDP dostosowane są do 
bieżących potrzeb seniorów dążąc do utrzymania  dobrego stanu psychofizycznego i 
aktywnego włączenia w życie społeczne. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny. Seniorzy 
mogą uczestniczyć w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.  
Działalność domu pobudza uczestników do aktywizacji w życiu społecznym, 
wykorzystuje ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności do realizacji zamierzonych 
działań oraz do nawiązywania nowych więzi zarówno towarzyskich jak i przyjaźni. 
Natomiast regularna  aktywność fizyczna u seniorów znacząco wpływa na 
zapobieganie spadkowi formy fizycznej i choroby. Osoby ćwiczące rzadziej zapadają 
na choroby układu krążenia, cukrzycę, chorobę naczyń, mają mniej dolegliwości 
bólowych, co sprzyja optymalnemu dobremu samopoczuciu, a także korzystnie 
wpływa na funkcje poznawcze oraz zapobiega negatywnym rezultatom związanym z 
siedzącym trybem życia.  
 
 
W 2021 roku Dom Dziennego Pobytu zapewnił wszystkim uczestnikom: 

 Rehabilitację ruchową: 

 Aqua Aerobic  

 Ćwiczenia przy muzyce 

 Ćwiczenia na piłkach gimnastycznych 

 Ćwiczenia na przyrządach 

 Ćwiczenia czynne w odciążeniu- UGUL 
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 Ćwiczenia samowspomagane 

 Treningi na rowerze stacjonarnym 

 Treningi na bieżni 

 Masaż klasyczny kręgosłupa 

 Fotel masujący 

 Maty masujące 

 Kinesiotaping 

 Fizykoterapia: Sollux, Elektroterapia, Laser z sondą skanującą,  

 Zestaw do trakcji lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa 

 Terapia zajęciowa grupowa (w celu utrzymania kondycji psychicznej i 
manualnej) 

 Organizacja uroczystości okolicznościowych 

 Udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych 

 
Przegląd najważniejszych wydarzeń w 2021 roku: 

1. Zorganizowanie warsztatów dietetycznych z Weroniką Szumlak „Najzdrowsze 
diety świata” -sałatki na każdą porę dnia. Dieta śródziemnomorska. Udział 
wzięło 23 seniorów DDP. 

2. Realizacja projektu „Senior bez uzależnień na drodze”. DDP wraz z Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach przygotował 3 dniowy projekt: 
09.06.2021r. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w powiecie krapkowickim, przedstawienie 
zapisów prawnych dotyczące prowadzenia pojazdów po alkoholu, obalanie 
mitów dotyczących sposobów na szybsze wytrzeźwienie. Wpływ alkoholu na 
człowieka w zależności od zawartości promili we krwi. Senior na drodze, a 
zażywane leki związane z chorobami przewlekłymi i związkami 
psychoaktywnymi- Wykład: Agnieszka Gleń 
10.06.2021r. 
Refleks seniora czyli czas reakcji za kółkiem (symulator refleksu)- Dominik 
Grabowski WORD OPOLE. Symulacja zdarzenia drogowego- senior który 
potrafi pomóc KP PSP Krapkowice. 
11.06.2021r. 
„Sprawdź czy jesteś dobrym kierowcą”- SZKOŁA NAUKI JAZDY „PASJA” 
Warsztaty: Trening koncentracji seniora. 
W projekcie wzięli udział seniorzy z DDP „Krapkowice”, DDP „Jarzębina” i 
„Stokrotka” w Zdzieszowicach, DDP „Nad Odrą” w Opolu oraz UTW 
Krapkowice. 

3. Wyjazd integracyjny do Moszczanki. Udział wzięło 12 seniorów DDP 
Krapkowice. 
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4. Zorganizowanie zabawy w Ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym „Żwirek” w 
Luboszycach k. Opola. Udział wzięli seniorzy z DDP w Krapkowicach, DDP 
„Jarzębina” i „Stokrotka” w Zdzieszowicach, DDP Malinka” w Opolu oraz DDP 
w Kędzierzynie- Koźlu. 

5. Udział w wycieczce do Wrocławia zorganizowanej przez DDP w 
Zdzieszowicach. Zwiedzanie ogrodu botanicznego, ogrodu japońskiego oraz 
rejs statkiem. Udział wzięło 9 seniorów DDP Krapkowice. 

6. Aktywizacja kulturalna seniorów- terapia zajęciowa w miejscu dziennych 
pobytów osób niesamodzielnych prowadzona w ramach projektu pn.: „Opolski 
senior-zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego; Aktywizacja kulturalna seniorów wykonana była przez 
aktorów: Andrzeja Skibę oraz Dariusza Różańskiego. Udział wzięło 25 
seniorów; 

7. Udział w miesiącu Seniora w gminie Krapkowice; 

 Aqua Fitness- Pływalnia Delfin Krapkowice; 

 Wycieczka dla seniorów do Centrum Ochrony Bioróżnorodności- Zamek 
Moszna; 

 Wyjazd seniorów do teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu; 

 Warsztaty dietetyczne z Weroniką Szumlak; 

 Udział w prelekcji nt. segregacji śmieci „Kolor ma znaczenie”.  

8. Udział w letnich igrzyskach „Bez Barier” Turawa- pod honorowym patronatem  
Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. DDP reprezentowało 6 
seniorów. 

9. Udział seniorów w darmowym kursie komputerowym  „Kultura w sieci”. Projekt 
„Partnerstwo na rzecz e-integracji” w makroregionie śląsko-opolskim jest 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, „Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 
3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

10. Udział w IV Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowej dla seniorów  w hali sportowej 
Stegu Arena Opole. DDP reprezentowało 6 osób. 

11.  Cykl wyjazdów do groty solnej w Kamieniu Śląskim. Udział wzięło 15 seniorów 
DDP Kr-ce.  

12.  Wyjazd do Opola na Turniej Senioralny w kręgle. Udział wzięło 10 seniorów 
DDP. 

13.  Udział seniorów w  darmowej 5 dniowej wycieczce do Zakopanego 
organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. 
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14.  Zorganizowanie warsztatów dietetycznych z Weroniką Szumlak „Smaki 
jesieni”. Udział wzięło 20 seniorów DDP. 

15.  Udział w zabawie tanecznej pt. „Pożegnanie lata” w Żyrowej.  

16. Udział w projekcie pn. Nie-Sami-Dzielni II- rozwój usług społecznych oraz 
wspierających osoby niesamodzielne”. Seniorzy zostali włączeni w usługę 
teleopieki polegającej na sprawowaniu przez centrum teleopieki całodobowej  
opieki dla użytkowników opasek telemedycznych.  

 

Dom Dziennego Pobytu „Fantazja” współpracuje z: 

 DDP „Jarzębina” i „Stokrotka” w Zdzieszowicach 

 DDP w Głubczycach 

 DDP nr 1,2,3,4,5 w Kędzierzynie-Koźlu 

 DDP „Nad Odrą” i „Malinka” w Opolu 

 Uniwersytetem III Wieku w Krapkowicach 

 DPS „Anna” w Krapkowicach 

 Stowarzyszeniem „Pasja” Krapkowice 

 Przedszkole Publiczne w Żywocicach 

 Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach 

 Centrum Senior Opole 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Marlena Kornaś 
        Kierownik OPS Krapkowice 
 


