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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w 

Sobieszewie 

                            za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2018 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 wyznaczone przez Zarząd zadania.. 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 2018 roku  

w Ośrodku  było zatrudnionych  13 osób  na pełny etat i 1 osoba na 1/2 etatu. 

   

 

  

Baza noclegowa Ośrodka; 

Ośrodek jest przystosowany do funkcjonowania przez cały rok. 

W minionym roku dysponował 92 miejscami noclegowymi.  
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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 ogólnodostępna sala telewizyjna oraz kuchenka 

 

Domek nr 5,  6, 7, 9,  10 - 2 pokoje 2 – osobowe (osobne wejścia) z własną 

łazienką  

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. Organizacja szkoleń  

i konferencji: catering, lunch, napoje ciepłe i zimne 

 

Baza rehabilitacyjna Ośrodka: 

Dom św. Łucji - 2 sale konferencyjne: " Sala  Morska"  dla 70/80 osób,  "Sala  

Wiślana" dla 30/40 osób, sala rehabilitacyjna,  pokój zabiegowy – masaż,  

pokój zabiegowy – aqavibron,  pokój zabiegowy - lampa solux, 1 pokój  

jednoosobowy, kawiarenka ( w okresie wakacyjnym) 

  

Ścieżka spacerowa - Zielone inspiracje zapachowo - dotykowe dla 

Niewidomych o długości 600 m. 
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 Plac zabaw - 12 urządzeń rekreacyjno- edukacyjnych,  basen do kąpieli w 

okresie letnim 

 

Baza gospodarczo - porządkowa Ośrodka 

budynki gospodarcze: garaże, dawna obora, parking 

 

 Działalność statutowa 

 

W roku 2018 zostało zrealizowanych 8 turnusów szkoleniowych „Naprawdę 

Można” dla osób niewidomych z opiekunami w  5-dniowych cyklach.  

Od czerwca do października 2018r. realizowany był projekt "Inwestycja  

w samodzielność" z udziałem niewidomych i niedowidzących mieszkańców 

województwa Pomorskiego. Podczas 4-dniowych  zjazdów uczestnicy projektu 

brali udział w zajęciach z orientacji przestrzennej, czynnościach dnia 

codziennego, w zajęciach poznawania i wykorzystania  w życiu nowych 

technologii. W październiku  odbywały się w naszym Ośrodku zawody 

warcabowe dla osób niewidomych i  słabowidzących  z różnych okręgów PZN. 

W październiku 2018r. rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego „ Cztery 

kroki do kariery” dotyczącego  aktywizacji społeczno- zawodowej osób 

niepełnosprawnych z terenu gmin wiejsko-miejskich w obrębie województwa 

Pomorskiego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i będzie trwał do września 2019r. W pierwszej połowie lipca na 

10- dniowy wypoczynek wakacyjny przyjechały dzieci z wychowawcami  

i wolontariuszami z Domu Chłopców z Lasek.  

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. 
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Działalność gospodarcza 

 

 

W ramach wycieczek szkolnych gościliśmy  grupy  dzieci i młodzieży  

z Pomorza i innych regionów Polski. W maju organizowaliśmy przyjęcia dla 

gości z okazji I Komunii św. W czerwcu został zorganizowany zjazd rodzinny 

rodu Trzebiatowskich. W miesiącu czerwcu przez okres 8 dni w Ośrodku 

przebywała grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Marcinkowicach 

o profilu Pożarnictwo i Ratownictwo. Na  rekolekcje i dni skupienia 

przyjeżdżały; grupa młodzieży z Fundacji Nowego Tysiąclecia, młodzież  

przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, studenci, osoby 

konsekrowane, wspólnoty franciszkańskie, a także grupy z  Neokatechumenatu,  

Odnowy w Duchu św.,  Domowego Kościoła i inne grupy  modlitewne.  

W czasie wakacji odbyły się warsztaty dla nauczycieli z Gdańska . Na 

tygodniowe pobyty we wrześniu przyjeżdżały grupy seniorów: z Żuromina, 

Domu Pomocy Społecznej w Mrągowa,  Pracowników Caritas z Bydgoszczy    

a także  grupy osób niepełnosprawnych. We wrześniu odbyły się rekolekcje  

organizowane przez Centrum Ochotników Cierpienia z Archidiecezji Gdańskiej 

dla osób  chorych  i ich opiekunów.  W dniach weekendowych przyjęliśmy 24 

grupy  terapeutyczne z Trójmiasta. Z pobytu w Ośrodku korzystały również 

Siostry Franciszkanki podczas swojego odpoczynku oraz rekolekcji 8-dniowych. 

 

 

 

W roku 2018 r. z pobytu w Ośrodku skorzystało łącznie ok 4000 osób.  

 

W związku z ustalonym przez Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 

systemem zniżek dla poszczególnych grup korzystających z pobytu  
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i wyżywienia w Ośrodku (niewidomi, niedowidzący, przewodnicy, dzieci, 

pracownicy Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz siostry ) w 2018 roku 

udzielono łącznie rabatów w kwocie: 90.000,00 zł. (słownie dziewięćdziesiąt 

tysięcy złotych). 

 

C. Inwestycje 

W 2018r. były podejmowane różne prace inwestycyjne: 

W ramach poprawiania dostępności na terenie ORW Sobieszewo wdrożono 

następujące rozwiązania: 

 

1. Dodano do strony www.orwsobieszewo podstronę zawierającą dostępne 

informacje dotyczące Ośrodka, w tym jadłospis, rozkład jazdy 

komunikacji miejskiej, oraz inne dotyczące pobytu i wypoczynku na 

Wyspie Sobieszewskiej. 

2. W ramach projektu ”Cztery kroki do kariery” zainstalowano przy wejściu 

do budynku stołówki znacznik systemu Totupoint ułatwiający orientację 

na terenie Ośrodka oraz udostępniający informacje z przygotowanej  

w tym celu, wyżej wymienionej strony. Przy korzystaniu ze znacznika 

wymagane jest, aby osoba niewidoma miała zainstalowaną na swoim 

smartfonie bezpłatną aplikację współpracującą ze znacznikami systemu 

Totupoint. Przeszkolono pracowników Ośrodka, tak aby mogli udzielić 

pomocy osobom korzystającym z tego rozwiązania.  

3. W domu Świętego Maksymiliana zamontowano przy wszystkich 

pomieszczeniach tabliczki udostępniające osobom niewidomym, 

słabowidzącym i widzącym podstawowe dane, przekazane za pomocą 

następujących sposobów komunikacji jest to: a. informacja o numerze 

pomieszczenia zapisana alfabetem brajla; b. wypukły, czarnodrukowy 

numer; c. numer pomieszczenia zapisany za pomocą QR kodu;                        
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d. mikrodeskrypcja
1
 zawarta w tagu NFC, na którym zapisany jest opis 

wyglądu pokoju, łazienki, wskazane miejsca instalacji gniazdek 

elektrycznych, a także dające możliwość uzyskania połączenia 

telefonicznego z kierownikiem Ośrodka. Rozwiązanie dedykowane jest 

osobom posługującym się smatrfonami wyposażonymi w odpowiednie 

aplikacje. Przeszkolono pracowników Ośrodka, by mogli udzielić pomocy 

osobom z niego korzystającym. 

4. Naniesiono na OpenStreetMap
2
  punkty pozwalające samodzielnie 

poruszać się po terenie Ośrodka przy wykorzystaniu techniki GPS. 

Rozwiązanie to ułatwia orientację przestrzenną, w tak zróżnicowanym 

terenie jakim jest nasz Ośrodek. 

 

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. 

W ramach poprawy jakości pracy w ORW Sobieszewo wyposażono  

pomieszczenia   kuchenne  w urządzenia wentylacyjne. Dodatkowo zakupiono 

używany ciągnik do prac przy uprawie warzyw na 1h działce, którą uprawiamy 

od 2018 roku. 

 Dziękujemy serdecznie za współpracę Zarządowi Towarzystwa Opieki nad 

Ociemniałymi Stowarzyszenie. 

                                                           
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. 
2
 OpenStreetMap – swobodnie dostępne, darmowe mapy świata, które można edytować za pomocą 

zapisanych wcześniej śladów GPS. Wszelkie dane zawarte w projekcie udostępniane są na otwartej licencji bazy 
danych.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/GPS
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Database_License&action=edit&redlink=1

