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I. Dane identyfikacyjne 
 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35 – 006 Rzeszów. 

 

Ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej od dnia 8 maja 1992 
r. 

 

 

1. Wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w podjęciu aktywności 
zawodowej i samodzielnego życia. 

2. Działania podejmowane w celu zapobiegania wykluczeniu osób z autyzmem 
i zespołem Aspergera. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (NIK)1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

Jacek Wolan, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/98/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1 - 4) 

 

 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania prowadzonego przez Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie 
wspierające osoby z autyzmem do samodzielnego życia i zapobiegające ich 
wykluczeniu społecznemu.  

NIK stwierdza, iż w ŚDS stworzono prawidłowe warunki organizacyjne i techniczne 
do opieki i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Prawidłowo 
kwalifikowano osoby niepełnosprawne, w tym osoby z autyzmem do ŚDS, nie 
stwarzając barier w przyjęciach z tytułu posiadanych niepełnosprawności.  
Uczestnicy ŚDS z autyzmem posiadali opracowane indywidualne plany 
postępowania wspierająco-aktywizującego, a zawarte w nich rekomendacje były 
realizowane i dokonywano oceny efektów prowadzonych terapii. Pomimo widocznej 
poprawy w odniesieniu do wszystkich tych osób, z uwagi na poziom schorzenia 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r., poz.489, dalej: ustawa o NIK. 
2 NIK formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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uczestników nie udało się wypracować stanu pozwalającego na ich udział 
w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcie zatrudnienia. 
ŚDS posiadał kadrę odpowiednią do prowadzenia zajęć z podopiecznymi. 
NIK pozytywnie ocenia także działania ŚDS podejmowane w celu integracji 
społecznej uczestników ŚDS – w tym osób z autyzmem, kształtowania 
w społeczności lokalnej i ponadlokalnej właściwych postaw wobec osób 
niepełnosprawnych, aby przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. 

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 
 

1. Wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera 
w podjęciu aktywności zawodowej i samodzielnego 
życia 

 
1.1. 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Tyczynie (dalej ŚDS) od 2007 r. W latach 2016-2018 podstawowy profil 
działalności ŚDS obejmował typ A (dla osób przewlekle psychicznie chorych) i typ B 
(dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Od 2019 r. wprowadzono typ C (dla 
osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych).  
W latach 2016-2018 do ŚDS przyjmowano uczestników na podstawie skierowań 
(decyzji) wystawianych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tyczynie. Do ŚDS kierowano osoby z niepełnosprawnościami właściwymi dla typu 
A lub B. 
W latach objętych kontrolą nie stwierdzono przypadku odrzucenia dokumentacji lub 
nieprzyjęcia (odmowy) skierowanej osoby do ŚDS. Wszystkim uczestnikom 
przyjętym do ŚDS zapewniono dostęp do terapii zajęciowych. 
Struktura uczestników ŚDS w latach 2016-2018 (wg stanu na 31 grudnia) oraz na 
koniec I kwartału 2019 r. przedstawiała się następująco: 
- rok 2016 – ogółem 36 uczestników (nie wyszczególniono w opisach chorób osób 

z autyzmem), 
- rok 2017 – ogółem 35 uczestników (w tym osoby z autyzmem – 5), 
- rok 2018 – ogółem 39 uczestników (w tym osoby z autyzmem – 5), 
- rok 2019 – ogółem 38 uczestników (w tym osoby z autyzmem – 5). 
Wszyscy uczestnicy urodzeni byli przed 1995 r. 
W okresie objętym kontrolą, 60% uczestników posiadało umiarkowany stopień 
niepełnosprawności (od 21 do 24 uczestników), jedna osoba posiadała stopień lekki, 
a pozostali posiadali stopień znaczny. 
W poszczególnych latach przyjęto do ŚDS łącznie 10 osób, w tym:  
- w 2016 r. – 2 osoby, czas oczekiwania (od złożenia wniosku do ośrodka pomocy 

społecznej) wynosił najwyżej miesiąc, 
- w 2017 r. – 3 osoby, czas oczekiwania wynosił najwyżej miesiąc, 
- w 2018 r. – 5 osób, czas oczekiwania dla 3 osób wynosił najwyżej miesiąc, dla 2 

osób od miesiąca do pół roku. 
W I kwartale 2019 r. nie odnotowano przyjęć do ŚDS. 

                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych.  
Ocena cząstkowa może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 
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W analizowanym okresie 8 osób zrezygnowało z uczestnictwa w ŚDS. 
Na podstawie wywiadów uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej ustalono, że 
uczestnicy ŚDS posiadali (na koniec okresów) wykształcenie:  
- zasadnicze zawodowe – 11 osób w 2016 r., 9 w 2017 r. 11 w 2018 r., 10 w 2019 r., 
- gimnazjalne (odpowiednio) – 7, 6 (w tym 2 osoby z autyzmem), 6 (2), 6 (2), 
- podstawowe – 6, 8 (1), 9 (1), 9 (1), 
- szkoły specjalne – 2, 3 (1), 3 (1), 3 (1), 
- średnie – 6, 5, 6, 6, 
- osoby, które nie uczęszczały do szkoły – 4, 4 (1), 4 (1), 4 (1). 

(akta kontroli str. 3-95; 229) 
 
1.2.  
ŚDS posiadał opracowany statut oraz regulamin organizacyjny, uaktualnione 
w 2019 r. w związku z poszerzeniem świadczonych usług o kategorie typu C.  
Na każdy rok objęty kontrolą opracowywane były programy działalności i plany 
pracy z uwzględnieniem każdego typu domu (A, B, C), które były zatwierdzone 
przez jednostkę prowadzącą (Caritas) oraz uzgodnione z Wojewodą Podkarpackim. 
Zgodnie z wymienionymi wyżej dokumentami, ŚDS działał 5 dni w tygodniu (od 
poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w tym zajęcia terapeutyczne 
5 godz.), zapewniając usługi transportowe (dowożenie i odwożenie) uczestników. 

(akta kontroli str. 87; 96-116; 117-221; 278-279) 
 
W ŚDS zapewniono właściwy standard usług dla wszystkich uczestników, w tym 
osób z autyzmem. ŚDS spełniał wymagania określone w § 18 rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy4. Budynek posiadał powierzchnię użytkową – 
453,56 m2 (powierzchnia całkowita – 601,88 m2) co dawało ponad 11 m2 
w przeliczeniu na jednego uczestnika. 
Budynek ŚDS usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój 
uczestnikom, w dogodnym punkcie komunikacyjnym. Wokół budynku znajduje się 
ogrodzenie i mechaniczna brama wjazdowa oraz zainstalowano monitoring. Na 
terenie podwórza usytuowana jest altana, grill i huśtawka oraz mini ogródek 
z roślinami ozdobnymi. Za budynkiem postawiony jest blaszany garaż, w którym 
przechowywane są rowery, kosiarki, odśnieżarka i drobny sprzęt ogrodniczy. 
Budynek ŚDS jest dwukondygnacyjny, pozbawiony barier architektonicznych. 
Wyposażony w jedną platformę hydrauliczną, jeden podjazd przy wejściu głównym 
do budynku ze specjalnymi uchwytami o szerokości 110 cm ułatwiającymi 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz drugi łagodny podjazd w korytarzu 
na parterze. Nie ma różnic w poziomach posadzki. Szerokość drzwi wejściowych 
wynosi 100 cm. Korytarze mają różną szerokość. Korytarz wejściowy na parterze 
184 cm. szerokości,  drugi korytarz boczny 210 cm., korytarz górny 160 cm. 
W budynku znajdują się takie pomieszczenia jak: pracownia kulinarna, plastyczna, 
rękodzielnicza, artystyczna, sala ogólna, pracownia komputerowa, pokój 
administracyjny, pokój do poradnictwa pełniący jednocześnie funkcję pokoju 
wyciszeń, pokój kierownika, gabinet pielęgniarski, 3 kantorki, 1 łazienka 
z natryskiem, 4 toalety, spiżarnia, 1 pomieszczenie gospodarcze, 2 kantorki, 
kotłownia. W łazience i toalecie zarówno przy umywalce jak i wc zamontowane są 
specjalne uchwyty dla osób na wózkach oraz dzwonek alarmowy. Wyłączniki światła 
są umieszczone na wysokości 110 cm. W budynku zamontowana jest platforma 
hydrauliczna typ OR ORION. 

                                                      
4 (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, ze zm.) 
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Pomieszczenia ŚDS wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia w nich 
zajęć to: 
- Pracownia kulinarna o powierzchni 27,50 m2 wyposażona jest m.in. w stoły, 

krzesła, szafki kuchenne, piekarnik, przenośny piekarnik elektryczny, płytę 
indukcyjną, przenośną kuchenkę indukcyjną, kuchenkę elektryczną ceramiczną, 
chłodziarko-zamrażarkę, zamrażarkę, zmywarkę do naczyń, zlew, umywalkę, 
kran, pojemnik na mydło, kuchenkę mikrofalową, thermomix, robot kuchenny, 
ekspres do kawy, gofrownicę, toster, frytkownicę, maszynkę do mięsa, czajniki 
elektryczne, termosy małe, 2 termosy 20 l., grill elektryczny, naczynie parowe, 
wiatrak, okap, patelnie, garnki, talerze, filiżanki, szklanki, kubki, sztućce, 
telewizor i radiomagnetofon, drabinę 3-stopniową. 

- Pracownia plastyczna o powierzchni 25,13 m2 wyposażona jest w stoły, 
krzesła, biurko, fotel biurowy, sofę, ławę, meble, radiomagnetofon, laptop, 
wiatrak, zlewozmywak, kran, pojemnik na mydło, tablicę korkową, zestaw szkła 
ozdobnego do wyrobu świec, farby, pędzle, bloki, włóczkę, materiały biurowe, 
zestaw puzzli materiały do pracy z uczestnikami oraz gry edukacyjne. 

- Pracownia rękodzielnicza o powierzchni 22,68 m2 wyposażona jest w stoły, 
krzesła, szafę zabudowaną, biurko, półki, komputer, zestaw głośników 
komputerowych, drukarkę, radiomagnetofon, tablicę korkową, zlewozmywak, 
kran, 2 baterie, pojemnik na mydło, kosz, akcesoria do prac rękodzielniczych: 
zestaw igieł do szycia, filcowania, druty, szydełka, formy do filcowania na sucho, 
farby plakatowe, akrylowe, do szkła itp., zestaw puzzli, gry edukacyjne. 

- Pracownia artystyczna o powierzchni 28,38 m2 wyposażona jest w stoły, 
krzesła, meble, umywalkę, kran, baterie, pojemnik na mydło, piec do ceramiki, 
suszarkę ceramiczną, maszynę do szycia, 2 kuchenki dwupalnikowe elektryczne 
owerlok, materiały krawieckie, prasę transferową, deskę do prasowania, żelazko, 
radiomagnetofon, tablicę korkową, zestaw narzędzi naprawczych, formy 
i materiały ceramiczne, formy i materiały do wyrobu świec woskowych, puzzle, 
zestaw gier planszowych. 

- Pracownia komputerowa o powierzchni 14,20 m2 wyposażona jest w stoły, 
krzesła, szafkę, 5 biurek, 5 komputerów, 5 foteli biurowych, 4 zestawy głośników 
komputerowych, 5 lampek biurowych, router, 1 drukarkę czarno-białą, 1 
urządzenie wielofunkcyjne, skaner bezprzewodowy, 2 aparaty cyfrowe, 2 
kamery, rzutnik, laminator, gilotynę, bindownicę, płyty CD, gry zręcznościowe, 
logistyczne, planszowe, puzzle, materiały biurowe oraz edukacyjne.  

- Pokój do indywidualnego poradnictwa pełniący jednocześnie rolę pokoju 
wyciszeń, w którym prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, treningi 
umiejętności społecznych oraz trening umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów. Pokój o powierzchni 22,50 m2 służy również jako 
pokój wyciszeń. Znajduje się na piętrze i wyposażony jest w stół, sofę, fotele, 
krzesła bujane, szafki, telewizor, zestaw kina domowego, DVD, tablicę flipchard, 
zestaw do gry playstation, x-box wraz z zestawem gier, keyboard, dywan, fotel 
masujący, kolumnę wodną, światłowody, projektor „ gwieździste niebo”, 
wytwornicę baniek mydlanych, urządzenie do aromaterapii.  

- Sala ogólna, w której zgromadzony jest sprzęt rehabilitacyjny znajduje się na 
pierwszym piętrze budynku. Jest to pomieszczenie o powierzchni 98,80 m2, 
wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny m. in. atlas, ugul z wyposażeniem, 2 
rowerki rehabilitacyjne, wioślarz, bieżnia, rotor, masażer, steper z kolumną, 
orbitrek, analizator składu ciała, 8 hantli kettler, platforma wibracyjna, ławeczka 
skośna wraz z zestawem hantli, stół do tenisa stołowego, stół bilardowy, 2 stoły 
z piłkarzykami (mały i duży), stół do gry w cymbergaya, drabinki gimnastyczne, 
drążek do drabinek, materace gimnastyczne, piłki i wałki, półwałki rehabilitacyjne, 
piłki lekarskie, piłki do nogi, siatkówki, koszykówki, łóżko do masażu, kanapa, 
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stół do ćwiczeń manualnych, stepy do aerobiku, zestaw do mini golfa, szarfy, 
pachołki, obręcze, chusta Klanza, wieża stereo, ekran, steper, zestaw kijków do 
nordic walking, stepy do aeobiku, zestaw do badmintona, tenisa ziemnego, 
przybory turystyczne: namiot, karimaty, śpiwory kaski do rowerów, oraz inne 
niezbędne do ćwiczeń akcesoria. 

Ponadto w budynku znajduje się gabinet pielęgniarski o powierzchni 10,40 m2 
wyposażony w zestaw mebli, łóżko, parawan, biurko, krzesło, wagę elektroniczną, 
bioptron, lampę sollux, aparat do masażu, elektroacupunkter, ciśnieniomierz, 
termometr, zlew, umywalkę, kran, baterie, leki pierwszej pomocy. 
Na parterze znajduje się łazienka o powierzchni 13,60 m2 wyposażona w natrysk 
z nisko wbudowanym brodzikiem i krzesełkiem, umywalkę, wc, pralkę, suszarkę 
automatyczną, szafki, metalowe półki, kosz na brudną odzież, kosz na śmieci, 
pojemnik na proszek do prania, metalową szczotkę do czyszczenia toalet, 
szampony, żele do kąpieli, proszek do prania, płyn do płukania, suszarkę 
wolnostojącą. Przy wc i umywalce zamontowane są uchwyty dla osób 
poruszających się na wózku. 
W budynku znajdują się 3 toalety przeznaczone dla uczestników, z czego dwie 
(damska i męska) wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz jedna męska dla osób sprawnych fizycznie. 
W toaletach zamontowane są uchwyty dla osób poruszających się na wózku oraz 
dzwonek alarmowy. Dodatkowym wyposażeniem było m.in. myjka fryzjerska, 
lokówka, suszarka do włosów, prostownica, deska do prasowania, żelazka, zestaw 
fryzjerski, maszynka do strzyżenia, falownica, fen, szampony, farby, odżywki do 
włosów.  

(akta kontroli str.222-228) 
W latach 2016-2018 ŚDS zatrudniał: 
- 8 pracowników na stanowiskach merytorycznych (łącznie 5,5 etatu oraz jedna 

osoba prowadząca działalność na podstawie umowy), w tym psycholog, pracownik 
socjalny, terapeuta (3), opiekun (2) i starszy opiekun; 

- 5 osób obsługi (stanowiska techniczne), z których kierowca zatrudniony był na 0,5 
etatu, pozostali pracownicy (fizjoterapeuta, pielęgniarka, sprzątaczka, specjalista 
ds. BHP) zatrudnieni byli w ramach umowy – zlecenie; 

- 2 osoby (2 etaty) na stanowiskach administracyjnych tj. kierownik i księgowy. 
Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS 
wynosił ogółem 6 uczestników ŚDS na jeden etat (łącznie z kierownikiem ŚDS – 6,5 
etatów merytorycznych).  
Uwzględniając, iż w ŚDS przebywały osoby skierowane do domu typu A 
(w badanym okresie od 21 do 24 osób) i typu B (od 13 do 15 osób), wskaźnik, 
o którym mowa w § 12 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy, był w ŚDS spełniony.  
Z wymienionej kadry pracowniczej, 11 osób posiadało wyższe wykształcenie (w tym 
w 6 przypadkach dodatkowo studia podyplomowe). 
Kierownik ŚDS posiadał wykształcenie wyższe oraz ponad półroczne doświadczenie 
zawodowe w świadczeniu usług osobom z zaburzeniami psychicznymi.  
Pozostali pracownicy merytoryczni, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy, posiadali co najmniej półroczne 
doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje 
prowadzenie treningów umiejętności społecznych posiadali przeszkolenie 
i doświadczenie w zakresie: 
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie 

zachowań; 
- kształtowania nawyków celowej aktywności; 
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- prowadzenia treningu zachowań społecznych. 
W okresie objętym kontrolą 7 pracowników merytorycznych ŚDS uczestniczyło 
w doskonaleniu zawodowym. Kierownik ŚDS organizował, co najmniej raz na 6 
miesięcy, zajęcia i szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym 
ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem ŚDS. 

 (akta kontroli str. 87; 93; 230-237; 278-279; 280-303) 
 
1.3.  
W latach 2016-2018 do ŚDS uczęszczało 5 osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności przy współistniejących cechach autyzmu. Wymienione osoby 
wymagały stałej pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego. 4 osoby 
były sprawne fizycznie lecz z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, natomiast 
1 osoba z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz porażeniem mózgowym, 
poruszająca się na wózku inwalidzkim.  
Do dalszych badań wybrano dokumentację wszystkich osób (5), u których 
stwierdzono autyzm. 
Wymienione osoby przebywały w ŚDS przed 1 stycznia 2016 r.  
Dla każdej z osób z autyzmem zespół wspierająco-aktywizujący (dalej Zespół) ŚDS 
opracował indywidualny plan postępowania wpierająco-aktywizujący (dalej Plan). 
Plany opracowywane były terminowo (co pół roku) i podpisane przez wszystkich 
członków Zespołu oraz przez opiekunów tych osób.  
Każdy z badanych Planów miał charakter zindywidualizowany, uwzględniający 
możliwości i umiejętności poszczególnych podopiecznych.  
Plany podzielone były na następujące obszary: 
- funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in. treningi: dbałości o wygląd, nauki 

higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania środkami 
finansowymi; 

- umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym m.in. treningi: 
kształtowania pozytywnych relacji z osobami bliskimi i sąsiadami; 

- umiejętności spędzania wolnego czasu; 
- poradnictwa psychologicznego; 
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych; 
- pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; 
- niezbędnej opieki; 
- terapii ruchowej; 
- terapii zajęciowej; 
- aktywizacji zawodowej; 
- inne formy postępowania, w tym m.in. treningi: estetyki pomieszczeń i otoczenia, 

integracji ze społecznością lokalną. 
Dla każdego uczestnika opracowywano założenia do oceny półrocznych Planów 
oraz dokonywano oceny półrocznych postępów terapeutycznych w oparciu 
o opracowaną punktową tabelę. Ocena punktowa polegała na przypisaniu do 
poziomu umiejętności punktów (od 0 - „nigdy” do 4 – „zawsze”) za „zdobyte” 
w trakcie treningów umiejętności. Suma zdobytych punktów w poszczególnych 
obszarach pozwalała na dokonanie oceny postępów terapeutycznych. 

(akta kontroli str. 90-93; 304-526) 
 
1.4.  
W okresie objętym kontrolą realizowana przez ŚDS terapia wybranych do kontroli 
osób z autyzmem, realizowana była poprzez zajęcia indywidualne i grupowe mające 
na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, a także ogólne usprawnianie 
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zaburzonych funkcji organizmu. Terapia ta obejmowała zajęcia i treningi 
w obszarach wymienionych Planach, tj.: 
- funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 

trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening 
gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

- umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie 
pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami 
w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach 
kultury; 

- umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, 
audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach 
towarzyskich i kulturalnych;  

- poradnictwo psychologiczne; 
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;  
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie 

i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu 
do jednostek ochrony zdrowia;  

- terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. 
Dodatkowo prowadzona była rehabilitacja obejmująca: 
- terapię zajęciową, w ramach której są zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, 

artystyczne, informatyczne, 
- treningi estetyki pomieszczeń i porządku otoczenia; 
- kursy i szkolenia, 
- udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. 
Ustalono, że w Planach nie wskazywano liczby godzin do zrealizowania w ramach 
poszczególnych treningów i zajęć. Jak wyjaśniła kierownik ŚDS godzinowa 
realizacja planów nie wynika z przepisów prawa. W indywidualnych planach 
postępowania wspierająco – aktywizującego nie planuje się konkretnie długości 
trwania treningu, gdyż w dużej mierze każdy trening uzależniony jest od aktualnej 
kondycji psychofizycznej uczestnika. Jeżeli podopieczny czuje się dobrze to 
terapeuta czy opiekun jest w stanie przeprowadzić trening dłużej. Jeżeli uczestnik 
czuje się gorzej to zdarza się że w ogóle nie jesteśmy w stanie przeprowadzić 
danego treningu. Poza tym grupa o której mowa (osoby z autyzmem) posiada 
znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej. 

(akta kontroli str. 87; 304-526; 530-539) 
 
W przypadku 4 osób z autyzmem i głęboką niepełnosprawnością intelektualną 
osiągnięto następujące efekty: 
- wyeliminowanie ciągłego klaskania w dłonie, 
- wyrobienie nawyku samodzielnego spożywania posiłku, 
- wyćwiczenie umiejętności sygnalizowania swoich potrzeb, 
- wyuczenie umiejętności samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych, 
- zwiększenie samodzielności w wykonywaniu czynności higienicznych, 
- zwiększenie zaradności życiowej podczas wykonywania czynności dnia 

codziennego, 
- wyuczenie umiejętności parzenia kawy, herbaty, robienia kanapek, 
- wyrobienie nawyku odnoszenia naczyń do zlewu, 
- wyuczenie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania odzieży wierzchniej, 
- opanowanie umiejętności wykonywania podstawowych czynności porządkowych, 
- wyrobienie umiejętności reagowania na proste polecenia, 
- wyuczenie umiejętności wypowiadania pojedynczych wyrazów (u osób 

z trudnościami mowy), 
- poszerzenie zakresu słownictwa i prostych wypowiedzi,  
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- wyuczenie umiejętności prowadzenia prostego dialogu, 
- zmniejszenie poziomu agresji, 
- zminimalizowanie nieustających krzyków, 
- nabycie umiejętności łatwiejszego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, 
- otwarcie się w relacji z innymi osobami, 
- zwiększenie aktywności społecznej poprzez udział w wyjściach do lokalnych 

instytucji, wyjazdach integracyjnych i okolicznościowych. 
W przypadku osoby niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim 
z współwystępującym autyzmem, efektywność podjętych przez ŚDS działań 
obejmowała: 
- otwarcie się w relacji z innymi osobami, 
- wyrobienie umiejętności planowania i wyznaczania sobie celów, 
- udoskonalenie umiejętności inicjowania i podtrzymywania rozmowy, 
- utrwalenie umiejętności negocjacji, 
- asertywność, 
- podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach, 
- podjęcie stażu zawodowego. 
W 2018 r. osoba ta odbyła cykl szkoleń przygotowujących do podjęcia zatrudnienia 
oraz staż w Miejskim Ośrodku Kultury z filią w Borku Starym.  
Jak wyjaśniła kierownik ŚDS uczestniczka jest bardzo chętna do podejmowania 
nowych wyzwań oraz pracy zarobkowej lecz utrudnia jej to fakt, że porusza się na 
wózku inwalidzkim i fizycznie nie jest w stanie samodzielnie się poruszać czy 
przemieszczać. Wymaga pomocy osób trzecich. W związku z tym podjęcie 
zatrudnienia jest dla niej kłopotem. 
W ŚDS co pół roku zespół wspierająco-aktywizujący dokonywał w formie pisemnej 
oceny realizacji indywidualnych planów, w których wskazywano postępy i zalecenia 
do dalszej pracy. 

(akta kontroli str. 304-526; 530-539) 
 
Dla osób z autyzmem Zespół dokonywał co pół roku okresowej oceny realizacji 
indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego. Jednak biorąc 
pod uwagę, iż spośród 5 osób ze spektrum autyzmu uczęszczających do ŚDS, u 4 
dominującym schorzeniem jest znaczna niepełnosprawność intelektualna. Osoby te 
wymagają wsparcia i pomocy w większości czynności dnia codziennego. Ustalono, 
że określone w Planach cele oraz metody i formy działania były realizowane 
w porozumieniu z opiekunem lub uczestnikiem. ŚDS prowadził książkę współpracy 
z rodzicami/opiekunami uczestników, w której rejestrowane były kontakty 
z opiekunami oraz poruszana tematyka. 
Jak wyjaśniła kierownik ŚDS tworzenie Planów dla tych osób wymaga praktycznie 
pracy od podstaw i oparte jest na systematycznej nauce, powtarzaniu i utrwalaniu 
samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Dlatego 
zmiany i modyfikacje tych Planów na przestrzeni lat były niewielkie, jednak 
w ocenach Zespołu można było stwierdzić poziom samodzielności uczestnika oraz 
osiągnięte efekty. 

(akta kontroli str. 304-526; 527-529; 530-539) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż w ŚDS stworzono prawidłowe warunki 
organizacyjne i techniczne do opieki i rehabilitacji społecznej osób 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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niepełnosprawnych, także osób z autyzmem. Do ŚDS kwalifikowano osoby 
niepełnosprawne, w tym osoby z autyzmem, nie tworzono barier w przyjęciach 
z tytułu posiadanych niepełnosprawności.  
Dla uczestników z autyzmem prawidłowo opracowano indywidualne plany 
postępowania wspierająco-aktywizującego, realizowano zawarte w nich 
rekomendacje i dokonywano oceny efektów terapii.  
 
 

2. Zapobieganie wykluczeniu osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera 

 
2.1.  
W okresie objętym kontrolą, realizowana przez ŚDS terapia dla wybranych do 
kontroli osób z autyzmem, dostosowana była do indywidualnych możliwości 
każdego uczestnika. Wszystkie osoby wymagały stałej pomocy w czynnościach dnia 
codziennego. Osoby z autyzmem wykazywały niepełnosprawność w zakresie relacji 
społecznych, komunikowania się oraz zachowań. Uczestnicy ŚDS z autyzmem, 
wykazywali także brak umiejętności czytania i pisania (4 przypadki), problem ze 
skupieniem uwagi, brak wytrwałości w realizacji zadań wymagających 
zaangażowania, nieumiejętność nawiązania i podtrzymywania rozmowy, 
występowały monologi lub zdania oderwane od kontekstu, brak ekspresji słownej. 
Wyuczone i nabyte umiejętności takie jak: reagowanie na proste polecenia, 
poszerzenie zakresu słownictwa i prostych wypowiedzi, prowadzenie prostego 
dialogu, zmniejszenie poziomu agresji, łatwiejsze nawiązywanie i podtrzymywanie 
kontaktów oraz zwiększenie aktywności społecznej poprzez udział w wyjściach do 
lokalnych instytucji, wyjazdach integracyjnych i okolicznościowych, w niewielkim 
stopniu zmieniły ocenę postępów terapii z tymi osobami w zakresie rehabilitacji 
społecznej uczestników.  
Osiągnięte efekty (wymienione w obszarze 1), pracy ŚDS z tymi uczestnikami, nie 
pozwalają na samodzielne funkcjonowanie tych osób. 
Jak podała kierownik ŚDS, tworzenie Planów wymaga specjalistycznej diagnozy 
deficytów i trudności, w tym także specjalistów z danej dziedziny wiedzy, którzy 
zajmują się tym rodzajem niepełnosprawności. Trafiające do ŚDS osoby 
z autyzmem nie posiadają pogłębionej, specjalistycznej diagnozy ukierunkowującej 
oddziaływania terapeutyczne. Ponadto osoby te nie rehabilitowały się nigdy 
wcześniej lub nie osiągnęły podstawowych osiągnięć rozwojowych co skutkuje 
koniecznością wdrażania podstawowych form terapeutycznych by ewentualnie 
wdrażać w dalszej kolejności oddziaływania terapeutyczne zgodnie z usługami 
realizowanymi w ŚDS.  

Ocena punktowa indywidualnych Planów uczestników ŚDS z autyzmem, była 
w latach 2016-2018 na podobnym poziomie (w czerech przypadkach niska, 
w jednym przypadku średnia), a osiągnięte efekty terapii można było ustalić jedynie 
na podstawie oceny opisowej osiągniętych efektów pracy. 

(akta kontroli str. 304-526; 530-539) 
 
Czas pobytu uczestników w ŚDS wynosił w 80% ponad 3 lata, z tego osób 
z autyzmem ponad 5 lat. Powodem pozostawania tych osób w ŚDS były trudności 
w pracy terapeutycznej, które dotyczą głównie kontaktów społecznych 
i przestrzegania zasad ogólnie przyjętych w grupie, ze względu na znaczny stopień 
niepełnosprawności intelektualnej (u 4 uczestników) oraz w jednym przypadku, 

OBSZAR 
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uczestniczka wymaga pomocy osób trzecich, gdyż nie jest w stanie samodzielnie się 
poruszać czy przemieszczać – co utrudnia jej możliwość podjęcia pracy. 

(akta kontroli str. 241; 304-526; 530-539) 
 
W latach 2016-2018 ŚDS opuściło łącznie 8 uczestników (żaden nie posiadał 
spektrum autyzmu), w tym: 
- 2 osoby z powodu podjęcia pracy (ZAZ lub ZPCH), 
- 1 osoba przeszła do innego ŚDS, 
- 2 osoby z powodu zmian zdrowotnych, 
- 1 osoba przeszła do DPS, 
- 1 osoba przeszła do ZOL, 
- 1 osoba odeszła z powodów osobistych. 

(akta kontroli str. 229; 242) 
 
W okresie objętym kontrolą dzięki współpracy ŚDS z Miejsko-Gminną Biblioteką 
Publiczną w Tyczynie, jedna osoba z autyzmem odbyła staż w oddziale biblioteki 
w Borku Starym. Jak ustalono, poziom umiejętności (zespół schorzeń) uczestników 
ŚDS z autyzmem, nie pozwalał na udział w warsztatach terapii zajęciowej lub na 
podjęcie zatrudnienia.  

(akta kontroli str. 530-539) 
 
2.2.  
W latach 2016-2018, ŚDS podejmował działania w celu integracji społecznej 
uczestników oraz kształtowania w społeczności lokalnej i ponadlokalnej właściwych 
postaw wobec osób niepełnosprawnych, aby przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu. Uczestnicy ŚDS brali udział m.in. w: 
- Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Brzozowie, 
- jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Tyczynie, 
- zabawie karnawałowej organizowanej przez ŚDS w Nowej Wsi; 
- Mszach Św. z okazji Światowego Dnia Chorego, 
- Misterium Męki Pańskiej w ŚDS w Rudniku nad Sanem 
- Spartakiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych w Sanoku, 
- wyjściach do kina, 
- wyjazdach na zakupy do galerii handlowych w Rzeszowie, 
- wyjazdach na basen do Nowej Wsi, 
- zabawach tanecznych organizowanych przez ŚDS w Mogielnicy, 
- imprezach integracyjnych z okazji Dnia Matki i Dziecka organizowanych przez 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, 
- wyjazdach na „Majówkę” do ŚDS w Cieszanowie, 
- wycieczkach do Rzeszowa na lody do „Myszki” i fontannę multimedialną, 
- konkursach tańca w Sieniawie, 
- Paraolimpiadzie w Woli Raniżowskiej, 
- zawodach pływackich organizowanych przez ŚDS w Ustrzykach Dolnych, 
- „Świętojańskim Śpiewaniu Środowiskowych Domów Samopomocy” w Dębicy, 
- zabawach integracyjnych w Cieszanowie, 
- wyjeździe na „Piknik Żeglarski” do Tarnobrzega, 
- spartakiadach sportowych osób niepełnosprawnych organizowanych przez Caritas 

Diecezji Rzeszowskiej, 
- Spartakiadach Sportowych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa 

Podkarpackiego, 
- Przeglądach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” w Tarnobrzegu, 
- zabawach integracyjnych na pożegnanie lata w Cieszanowie, 
- uroczystościach z okazji „Dni Papieskich”, 
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- zawodach nordic - working w Kolbuszowej, 
- konkursie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w ŚDS w Wysokiej 

Głogowskiej, 
- konkursach fotograficznych w Dębicy, 
- zabawach andrzejkowych w „Tabernie Pod Sosnami” w Kielnarowej, w ŚDS 

w Brzostku, 
- spotkaniach opłatkowych w ŚDS z rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi, 
- „Apelu Bożonarodzeniowym” w Szkole Podstawowej w Tyczynie. 
Podejmowane przez ŚDS działania skierowane były do wszystkich uczestników, 
a wyjazdy uzgadniane były z ich opiekunami.  

(akta kontroli str. 243-277) 
 
2.3.  
Dokonując oceny funkcjonowania autystycznych uczestników zajęć w ŚDS oraz 
oceny skuteczności udzielanego wsparcia, kierownik ŚDS oraz specjaliści 
prowadzący zajęcia w ŚDS wskazali m.in. że „tworzenie Planów wymaga 
specjalistycznej diagnozy deficytów i trudności, w tym także specjalistów z danej 
dziedziny wiedzy, którzy zajmują się tym rodzajem niepełnosprawności. Często 
trafiające do ŚDS osoby z autyzmem nie posiadają pogłębionej, specjalistycznej 
diagnozy ukierunkowującej oddziaływania terapeutyczne. Tworzenie Planów 
wymaga praktycznie pracy od podstaw i oparte jest na systematycznej nauce, 
powtarzaniu i utrwalaniu samodzielnego wykonywania podstawowych czynności 
dnia codziennego. Uczenie się przez osobę autystyczną prawidłowych kompetencji 
jest procesem trudnym, wymagającym długotrwałej pracy terapeutycznej. By 
zniwelować problem wskazane byłoby zatrudnianie specjalistów do 
zindywidualizowanej terapii osób już dorosłych, która miałaby na celu wyrównanie 
poziomu funkcjonowania do osób, które taką pomoc otrzymały jako dzieci w innych 
ośrodkach. Niestety aktualnie dorosłe osoby z autyzmem diagnozowane były późno, 
często posiadały odmienną diagnozę, stąd nie podlegały właściwemu procesowi 
terapeutycznemu. Ze względu na przewagę w ŚDS pracy grupowej trudno także 
zindywidualizować podejście do osoby z autyzmem. Formy integracyjne, wspólne 
zadania, wymagają obecności dodatkowych opiekunów, czasami interwencji 
psychologicznej by wyciszać emocje pojawiające się w związku z chaosem nowej 
sytuacji, nowych osób w niej uczestniczących. Pamiętać należy o wielozadaniowości 
zatrudnionych w ŚDS pracownikach i dodatkowych innych obowiązkach. Wymaga to 
wdrażania do opieki nad osobą z autyzmem co najmniej kolejnych dodatkowych 
osób. Niestety nie jest to w wielu wypadkach możliwe. Rodziny w wielu przypadkach 
nie kontynuują zaleceń terapeutycznych wypracowanych w ŚDS, stąd każdorazowo, 
zwłaszcza po przerwie, nieobecności w ŚDS proces terapeutyczny musi być 
rozpoczynany od nowa. Wskazana byłaby konieczność edukacji rodzin, 
współtworzenia przez nich procesu terapeutycznego co mogłoby skutkować większą 
skutecznością oddziaływań terapeutycznych wobec osób z autyzmem. Warto 
zauważyć, iż w przypadku osób z autyzmem wysoko funkcjonujących współpraca 
w grupie stymuluje aktywność, dostarcza wielu pozytywnych wzmocnień, modeluje 
zachowania, integruje”. 

Wskazali oni także, iż trudności w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem 
w ŚDS dotyczą głównie kontaktów społecznych i przestrzegania zasad ogólnie 
przyjętych w grupie. Pracę z osobami z autyzmem utrudnia fakt iż każda z tych osób 
wymaga zupełnie indywidualnego wsparcia i opieki 1:1. Wszystkie czynności 
wykonywane są pod nadzorem terapeuty lub opiekuna a w/w osoby nie są w stanie 
samodzielnie funkcjonować. Ponadto trudności w pracy terapeutycznej wynikają 
m.in. z: 
- niskiego poziomu wiedzy na temat autyzmu, 



 

13 
 

- małej ilości szkoleń w danym temacie, 
- niewystarczających środków finansowych, 
- deficytu psychiatrów, 
- trudności w zapewnieniu stosownej superwizji.” 
 
Wskazując rozwiązania umożliwiające realizację procesu rehabilitacji osób 
z autyzmem w ŚDS, specjaliści podali, m.in.: wyższe dofinasowanie mogłoby 
wesprzeć zatrudnienie specjalistycznej kadry, pozwolić na zorganizowanie 
dodatkowych sal terapeutycznych, tym samym wydzielenie części terapii dla tych 
osób, pozwolić wdrożyć konieczny etap przejściowy między placówkami – szkołą 
specjalną a ŚDS, ośrodkami szkolno-wychowawczymi a ŚDS, gdzie w gronie 
specjalistów można byłoby w sposób bezpieczny z wypracowanymi już zasadami 
w innym ośrodku przeprowadzić proces adaptacji w ŚDS. 
Zdaniem specjalistów ważne by do ŚDS trafiały osoby po rehabilitacji w innych 
specjalistycznych ośrodkach, wówczas proces aklimatyzacji i rehabilitacji w oparciu 
o usługi ŚDS mógłby być kontynuowany, ośrodki te mogłyby stanowić etap 
przejściowy między pobytem bez stymulacji w domach a ŚDS jako placówką 
specjalistyczną. 

Podali także, że aktywizacja zawodowa jest jednym z celów rehabilitacji w ŚDS. 
Realizowana jest w ramach treningu poszukiwania pracy, inne aktywizujące 
projekty. Niemniej jednak stereotyp osoby niepełnosprawnej  w tym intelektualnie 
i przewlekle chorującej psychicznie stanowi barierę w kontaktach z pracodawcami. 
Brakuje edukacji potencjalnych pracodawców w zakresie kontaktu 
z niepełnosprawnymi. Co więcej największy deficyt wiedzy, zrozumienia tym samym 
lęku występuje w gronie pracowników bezpośrednio pracujących 
z niepełnosprawnymi. Ograniczeniem bywa także brak możliwości oddelegowania 
pracownika ŚDS do asystowania w pracy osobie niepełnosprawnej. Brak także 
uregulowań dotyczących organizacji np. praktyk zawodowych w instytucjach 
pomocowych, urzędach miejskich, gdzie dzięki współpracy można by umieszczać 
osoby niepełnosprawne by pod nadzorem specjalistów podobnej branży mogły 
nabywać wiedzy, kompetencji, odważyć się pełnić rolę zawodową. 

(akta kontroli str. 530-540) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
 

NIK stwierdza, że w ŚDS opracowano dla osób z autyzmem indywidualne plany 
postępowania wspierająco-aktywizującego i realizowano zaplanowane w nich 
działania. W odniesieniu do wszystkich tych osób uzyskano poprawę na poziomie 
zakładanym w Planach, jednak z uwagi na stan zdrowia uczestników nie udało się 
wypracować poziomu pozwalającego na ich udział w warsztatach terapii zajęciowej 
lub podjęcie zatrudnienia. 
ŚDS podejmował prawidłowe działania w celu integracji społecznej uczestników 
ŚDS – w tym osób z autyzmem, a także kształtowania w społeczności lokalnej 
i ponadlokalnej właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, aby 
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. 
 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwagi ani wniosków. 

 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

 

 

Rzeszów,    20    sierpnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroler 

Jacek Wolan 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

 

 
/-/  

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

 

 

Dyrektor 

Wiesław Motyka 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


