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Załącznik Nr 3 do Regulaminu  

REGULAMIN  

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE                             

W SUWAŁKACH 

ROZDZIAŁ I.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Suwałkach, zwany dalej „Środowiskowym Domem 

Samopomocy” działa na podstawie art. 51 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowyh domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) 

§ 2. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Suwałkach zwanego dalej Ośrodkiem. 

1. Koszty realizacji zadania pokrywa budżet państwa. 

2. Obsługę administracyjno - księgową zapewnia Ośrodek. 

ROZDZIAŁ II. 

ORGANIZACJA  I  ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

§ 3. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest poprawa funkcjonowania 

społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich integracja  

ze środowiskiem poprzez: 

1) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

2) treningi funkcjonowania w codziennym życiu, 

3) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, 

4) zapewnienie opieki dziennej, 

5) terapię indywidualną i grupową, 

6) terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne  

i ogólnousprawniające, 

7) poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne), 

8) opiekę pielęgniarską, w tym pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

9) współdziałanie z otoczeniem uczestników na rzecz integracji społecznej (rodziną, 

bliskimi, instytucjami i organizacjami oraz poradniami), 

10) i inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.  

§ 4. Realizacja zadań Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się w oparciu  

o program działalności  oraz plany pracy na każdy rok uzgodnione z wojewodą i zatwierdzone 

przez Dyrektora. 

§ 5. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 osób z możliwością 

rozszerzenia stosownie do potrzeb. 
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1. Zakres osobowy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje typ A, 

B i C: 

1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

2) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo, 

3) typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne. 

§ 6. Na tablicach, pieczątkach i papierach firmowych używa się nazwy Środowiskowy 

Dom Samopomocy. 

§ 7. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego 

funkcjonującym w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30, w tym co najmniej przez  

6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na 

czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, prowadzenie dokumentacji. 

§ 8. 1. Struktura wewnętrzna Środowiskowego Domu Samopomocy: 

1) kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – odpowiada za całokształt 

działalności, 

2) stanowiska pracownicze w szczególności: 

a) instruktor terapii zajęciowej,  

b) psycholog, 

c) pracownik socjalny, 

d) pielęgniarka psychiatryczna, 

e) instruktor ds. kulturalno-oświatowych, 

f) pedagog, 

g) opiekun, 

h)  inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług 

świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust.1 tworzą zespół wspierająco aktywizujący 

Środowiskowego Domu Samopomocy. 

3. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego, stosuje 

się  odpowiednio do liczby uczestnikow każdego typu domu oraz w oparciu o środki 

finanowe. 

§ 9. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia pomieszczenia i urządzenia niezbędne 

dla wykonywania zadań wspierająco - aktywizujących w ramach stworzonych do tego celu 

pracowni: 

1) pracowni życia codziennego, 

2) pracowni komputerowej, 

3) pracowni techniczno-plastycznej, 

4) pracowni ceramicznej, 

5) pracowni terapii ruchowej, 

6) pracowni muzycznej, 

7) pracowni rękodzieła.  
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§ 10. W Środowiskowym Domu Samopomocy działa zespół wspierająco – aktywizujący 

do oceny efektów realizacji zaplanowanych celów pracy z uczestnikami zajęć.  

§ 11. W Środowiskowym Domu Samopomocy umożliwia się spożywanie gorącego 

posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 

3 ustawy wymienionej w § 1. 

§ 12. W Środowiskowym Domu Samopomocy może tworzyć się i funkcjonować 

Samorząd spośród uczestników jako grupa inicjatywna lub opiniodawcza działająca  

w porozumieniu z pracownikami dla dobra uczestników, między innymi w zakresie 

rozstrzygania kwestii spornych, trudnych czy konfliktowych sytuacji uczestników, 

reprezentowania ich potrzeb i oczekiwań itp.  

§ 13. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, za zgodą kierownika  

w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe 

przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie oraz byłych uczestników. 

§ 14. Działania Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być wspierane przez 

opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy. 

ROZDZIAŁ III. 

ZASADY UCZESTNICTWA W  ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY 

§ 15. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy następuje za zgodą osoby 

lub jej opiekuna prawnego. 

§ 16. Decyzję o skierowaniu i odpłatności do Środowiskowego Domu Samopomocy 

wydaje Dyrektor. 

§ 17.  W porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym realizowany jest 

indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego, który podlega ocenie 

 i modyfikacji co najmniej raz na 6 miesięcy w zależności od osiąganych rezultatów. 

§ 18. W celu dokumentowania świadczonych usług w Środowiskowym Domu 

Samopomocy jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. 

§ 19. Skreślenie z listy uczestników i uchylenie decyzji o skierowaniu do 

Środowiskowego Domu Samopomocy następuje w przypadku: 

1)  nieuzasadnionego opuszczania przez uczestnika zajęć,  

2) braku współpracy w realizacji indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego, 

3) oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji planu, 

4) uporczywego naruszania obowiązków przez uczestnika Środowiskowego Domu 

Samopomocy.                                                                                                                                                                                                                                                   

ROZDZIAŁ IV. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

§ 20. Osoby korzystające z usług Środowiskowego Domu Samopomocy  mają prawo do: 

1) godnego i podmiotowego traktowania, 

2) korzystania z usług i świadczeń realizowanych przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy, 
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3) pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb, 

4) rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy wnoszonych skarg i wniosków. 

§ 21. Do obowiązków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy należy: 

1) uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych przez co najmniej 6 godzin dziennie, 

2) aktywny współudział w realizacji indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego, 

3) współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania swoich trudnych 

sytuacji, 

4) dbanie o higienę i wygląd zewętrzny, 

5) troska o wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

6) przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego, 

7) utrzymanie ładu i porządku w Środowiskowym Domu Samopomocy, 

8) uiszczanie ewentualnych opłat za korzystanie z usług w terminach ustalonych decyzją 

administarcyjną, 

9) kontynuowanie leczenia i systematyczna kontrola stanu zdrowia, 

10) świadczenie wzajemnej pomocy i okazywanie szacunku. 

ROZDZIAŁ V. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22. Wszystkie nieunormowane sprawy niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez 

Dyrektora. 

  

 


