REGULA$al

ru

ORGAN iZACYJNY

śncry*wi§K*wFcs §*r*U

§AMOp*Ffr

Gcy

W CZ§R§KU

R*zdział l

PosT,ĄN§wlENlA CIGOLru§
§.i
\ła

1. Reguiamin organizacyjny, zvl,ai]y dale.! ,,reguiaryłinełł", okreś|astrukturę

*rganlzacyjną oraz zas*dy funk*jcnawania Srodovtyisk§wego Denłu §amoparr,ccy
w Czersku"

2. ilekroć w da§szye* przepisach r*guiaminu jest i}:*wa o:

1i §D§ - naiezy przez to

rce*;eiee §rcej*wi*kowy

Doł-;,: §ampB§§l*{:y

z

*iedzibą_

tzersk, uł, Pomorska 10,
nalezy przaz to r*zumieć Dyreittora Srocjorryiskow*g§ Dcmu

w Częrsku, aejres" 8§-S5fi

2}

§yrektor

§arnopcmocy w Częrsku,

3i Zespele * nalezy

Brzez tc rozumi** zespoł wspierając**akty,rvizująey, w skład
ktoregc wchodzi dvrektol SDS i pi,ae*wnicy n:*ryt*ryczni §wiadeeecy usł*gi

W

A*a
bub.

§2
Śrgdowiskowy Sorn Samoponrocy
1. Ust*v+y a

\,v

ezersku działa na podstawie:

dnia 12 marea 2004 l"akx e pomocy *pcłecznej it"j. Dz. U, zż*tr8 r. pcz.

1508 z peźniejszymi zmiar:ami}"
2. Ustawy z dnia 19 sierpni* 1,$94 raku o CIchronie zCrcwia psyehiczn*go it..i. *z, t,l.

z2*18
3,

r. poz. 1E78 z p*źnie.fszyrni zmiananni},

Rozporządzenia fuiinistra Praey i Poiityki $połecrnej r dnia S grudnia 2O10
w sprav*ie *rgejowiskowy*h d*rnów samop§mocy {Dz. U,
'!§86 ze zmianan:il,

z7*ifi

r", nr

;-oku

238, p*z.

l

4. lJstałvy z dnia ż7 sierpnia 2fiS9 roku o finansach publiczltych it,j. De. U, z2atr7

r.

paz" 2a77 z paźniejszymi zrniananiii.

z dnia

5,Ustawy

ż:§ wlzęśniat+94 ł", * rachurrkowosci {t,j.

Dz, U, z 2*i8

r.

proz. 3S5},

S,Usta,,,vy z dnia 8 marca 1S§* rcku o §arnorządaie grninnyni {t.i. Dz. tJ,

poz, §§4i,

z2ł18 r,

z

dnia 1§ stycznia 2a14 i. w spra',vie
sprawozdawezo§ei bułiżetowej {tl Dz, U. z2ł16 r. paz, 1*i5 ze znrianarłli),
8,lrrn5lgh aktow pi,awnych regulujących zadania gm!*y w zakresle prcwadzenia

7,

R*zparządzenla fifrinistra Finan**$c

osrodkow wsparcia.
§"

P;z*pisów Słatutu Srod*wiskow€§*

Domu §ai^r:cpomocy w Czersku * Uchwała

Nr il!143118 Radil fvliejskiei w Caersku z dnia 18. grt:dnia 2018r

§3

1, §*§ jest

wy:odrębniona jedłiosti(ą organizac_vjną grniny, realizującą zadania

z zakresu pomocy społeczne.;

ż. Obszar"ern działania ŚnS jest teren Grniny Czer*k.

3. W pr"eypadku pesladanla wołnych mielsc mozllwe
rn

ieszk* ńcow

i

n

nycn

g n,l

i

n pod

tą,a

i"r,:

4" SDS swiadczy usługi di* 3*

n

.1est pł,zyjrł+v*ranie

do SD$

kien"l zawat eie st+sownych per*zu rł iełi.

z

eaburzerłiami psychi*znymi. ł*;anych daie;

,,ucze§tnikarł.:i",

5.

S*§ jest preeznaczln\! dla essb:
ń}

^,-^wiek!e psyehieznie
p!ięWlEń!6
pbyUl;lul!llĘ ehoryeh * typ Ą,

b}

;

niepełnosprav.,lnoscią sprzęzaną * typ B

§, S*§ jest ceynny przez 5
70C* 15ł0, z

dł.ii w tygodniu.

,

od poniedziałku do niatku rli godz.

wyłączeniem cjni ustalłvewo wolnych od praey, w tym co **;mnie; prz*z 6

g*dzin dzi*nnie są prowadzone zajęcia z ułczestnikami, a pozast=Ły czes p{zezrlaaza

§ię

iT:.in..

na ezynności porzedkcwe,

przygotowanie

d* zaję*,

*z,.:pełnian!e

prowadz*nej dokurnentacjl.

7, F* uzgodnieniu z ucx*stnika,,*i lub icil cpiekunami dopuszcza się
-

a_^

zamknięcia SDS na okres nie dłuzszy niż 15

dni

ffioeiiwgśc

roboezyeh v; ł,cku kaier:darzowynj,

pCI ł:pl-z*dnim poinforrncwaniu, 7" dwutygodniawyr:-,t wyprzedzenien,:, ,!ednostki

wydziału właśeiwegcdc spraw pomsty społeezn*j r:dpcwiedniego

p!"CI\ffadzącej *raz
u

rzęd u w*.iewodzkiega.

Rczdział ll
ZF.KRE§ ZADAŃ

§4
_1

ilr: ncd-etawowr_,ch
"'-" } zafian SDS naiezv:
1ipodtrzyłr,l,ywanie i rozwijanie u osoł: zzabureęniarni psychicznymi r:miejętn*ści
niezbec!nych do samodzieinega zyeia,
2i

organizowarrie za3ęć ciostosowanych

do stanu

zdrowia" sprawności

psychcfizy*enej i szczeEol*y+h patr-zeb _rvynik*jących z rodzaju schcrzenia iuŁ
n

3}

iepełr,iosprawnc:§ci,

pobudzenie społeeznej aktywnośeiw zaspokajanirł niezbędnych pctrz*b
zyciowych,

4)

wsparcie teiapeutyczne i ps5lci,loiogiczne,

5}nauka, r*zwijarłie lub podtr"zył,nywanie unriejęt;r*tci samc*ł:sług!, zaradneśei
z,y,*i*wej i funkcjoi:evłanea

2, Dcnr

,łu z,yeiu

eadziennym.

realizuje srr,raje ;a*ania peprzez działania wspierająeo-aktywizu.iące,

ktore obejmu3ą:
"iiuczestnictwg paeiopiecznych w organizowanych za,!ęciach indywiduainych, w
padgr"uBach lub grup**h oraz w spotkaniach

czasil pcbytu

2i ei,ganizację

mozliw*sci
3}

i

caĘ społecznaści,

z_ i;względni*niern

ich

zainterescwań,

integraeję ze śrcdowiskiem lokalnyrn,

4)wspołpracę z rccjzlnami i opiekr-rnami uczestnlków §D§,

indywidu*ir'łych potrzeb,

Rozdział lli

ZAKRE$ śwlgoczoNYcH USŁUG

§5
1, Usługi świadczone §rzez §D§ obejm*ją w szczegoln*ści:

1i trening ftl*kcjonowania iv codzienny,*r zyciu, w tym. trening dhełosci o wygiąd

zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kuiinarny, trening umiejętności
praktyeznych, tren

i

n

g gaspod

a

rawan ia własnyłni środkam i fina nsowym

i

2) trer":ing unriejętn*ści interp*rsanainych i rczwiązywania pr*blen,:*w, w tyrł::
kształtowania pozytywnyeh relacji uczestnika z osobanii bliskimi, sąsiadarni.

z

innymi csobami

w czasic zakupów, w śro*kach komunikecji

pi;bliczne.!,

w urzędach, rv inst"vtucjach kultury,
3}trening ułłiejętnosci spędzanla cua§u ,+rclnego, w tym. rezwijanle zainteresowan
iiteraturą, ar:dyc;arni radiowymi, telewizyjnymi, lnternetem, i:dział w sp*tkaniach

towarzyskich i kultrłrainych.
4) treninE umiejętności komunikaeyjnych, w tym z wykor"zystaniem aiteł"naiywny*h

i

wsporrłagających sposabow porczumleulania

z probiemami
5}

,tv

się, w

pl-zypadt<t_*

osob

kgrnunikacii werbaine1.

poladnictw* psychclog iczne,

6i pcm*c w załatwiani* spraw urzędov.łych,
7}pcnroe w dostępie de niezbącinych *wiadczeń zcirowotnych, w tyrn uzgednlanie

i
w
B)

pilnowanie terminow ,*iz;vir

u

lekarza. porl1CI§

w zakupie lekgw,

po§}sc

d*tarciu do jednosiek echłony zdtr;wia,

niezbędną opłeke vli §zcz€gólnośc! dia u+zestnik*,g, o ktorych

rn+\#a

w ań.51*

ust, 5 ł;stawy padczas pobytu w SD§,

S}terapię ru*h*wą, v; tym: ewiczenie ogai;r*ł-łsprawniające
zajęela spottcwe, turystykę i rekreaeję,

i§}rnczliwcsc zaperłnienłauezestnikom si<ierotnranym

i

na przyrząCach.

na pobyt

cizie*ny

§pCIzywania gorąceEo posiłku w ramach treninEu ku!inarnego,
1

1}inne forrny postępowania ni"zygotowujace do uczęstnictwa w warsztatach terapii

zajęciowej iub padjęcia zatrudnienia, w tyrn w wał,unkach pracy chrontonej na
przystoscwanym stanoulisku pracy.

2,Usłł;giświacjczone §ą w fcri,nie zajęe grupswych tub indyrłłidualnycł"i,

§s
1.W celu d*kumentowania świadczonych usług w SD3 jest prowadzona dokumentacja

zhiorcza arez indyrł",idł;a!na dla kazdega uezestnika, zgodnie z wyl§CIgami okreśiłnynri
Łr-J

z dnia 9 gł,udnia 2C10 roku
U. z2ł1* r., nr ż38. pcz. 1§86

rczpo!"ządzeni* lVtinlstra Pracy iPciit_vki §oołeczne.!

w sprawi* środ*rł;isk*,""-lycl"idcmcw sarnopornocy {Dz.

ze zmianami}.
ż. Dokumentacja

xbioreza zawiera:

ai ewidencję:
* l-łczestników domu,
* abecne§ci uczestnikcw domi;.

b} dzienniki

dokumentująee pr*cę człcnkow zespołu wspieraiąco

aktywizująee§s,

r,v

ktorych cdnotgwuje się prowadzcne zajęcia w cianynr rokł.l

lub w dłuzszym przedziaie cza§u, agodnie z ustaleniami dyrektara dcmu.
c) ewirienc.!ę i nrotokoły z oclbytilch spotkań zespołu wspierająec-aktywizujące§o"

3.Doki;i,nent*eja lndywi*ualna uczestnika stanowi dok_un:*ntację wevunętrzną §*.§
i iest

gr*ntadzcna do *clcw realizacji pł,zyjętega dia u*zestnika indywidualneg* pi*nu

postępowania wspierająco-aktywłzr.ijącego oraz okr*sowej oceny jego wynikow
izawiera:

a} kopię decvzji aclrninistracyjnej kierujacej do ŚDs,
bi k*pię orzeczenia CI niepełnosprawnościlub c;,zeczenia

s

stepnił"l

ni*pełncsprawncśei,

c)

indywidualny piarr posiępowania wspiera3ąco-aktywizującego,

d} opinie specjalistow,

*i

notatki pracownikow zespołu wspierającCI * aktywizują§s§o.

4. Frawa dc wglądł; do dok*mentacji §DS ma Dyrektor i praccwnicy zespołu.

5, Dgkun,ientacja indywidualna może być udostępnrona *caestnikon,,i iub opi*kunom
alb*, po wyraźeniu przez" nich pisennnej zgody, oscborł trzecim.

6, Prawa wgiądu dc d*kum*ntecji wewnętrzne,; Domu przysługuje takze ostbcm lub
pocirniotom uprawnionyn,l do kontroli ŚDS zgodnie z odi"ębnymi orzepisłrni.

\!f

1. §roeiowiskowy Dorn §amonon:*cy" w cełi; zapewnienia integracji społecznej
u*z*stnikcw, współpracuj* w szczegsinosci z:

1) rodzinemi, opiekunem! i inrryrłi esobami bliskimi,
2} *środkami pemocy sp*łeeznej oraz pawiatowym łeRtrurrr pomscy roelzinie,
3} p*r*dł"iią zdrowia psychiezneg* i innyrni zakładami opieki zdrowotnej,
4} ncwiatowyłłi;rzgdem pracy,

5; arganiza*jan:i pozarząd*wynri,

§i
7i

kościołamii zwlą_zkami v,l5łznaniowvnri.
osrod kam i ku ltu ry i org

a.*

iza*jam i k* itu ra r":c-ł"az;"ywkowi",m
l

i.

S; piacówkami cświatowymi, innymi jedncstk*mi swiadeząeyiłi usługi dla osob
nienełnnsnraininilch

*i

innymi osobemi

i

podmictami działają*ymi na rzecz int*gracji §p§ł§cznej

ilczestniksw.
H_-J_:^r

r§Lłćućlal !tł
lv

WEWNĘTRZNA §TRUKTURA ORGANIZACYJNA
§6

§o
§truktu rę ci"gan izaeyj ną S DS §ten§,ł",ia

:

1, Dyrektcr

2. Psyeholog
3. Pedageg

4, instruktor teiapii za;+eielvej

5 Terapeuta

zal+ciawy

6, Asystent csoby niepełncsprav-,nej

7. Kierowca l konsenryatołE. inne stanowisi<a strecjalist,vczn*, ktore bęcją odpowiadaŁv i,cdzajov;i

zakresowi usiug świadczon:,,ch v,, SD§
S. inni pracownicy niezbędn! do prawrdłowego funkcjonowania SDS

i

§9
1. Dyrektor SDS jest zatr"udniany i zwalniany pr7ez Burrnistrza Czerska.

ż, Kampeteneje

ilyrektara określa §taiut oraz pełnomoerłietwa udzieione przee

Bu:,mistrza Częrska.

3.

Szczegołowe obcwiązki Dyr"ektor"a oKreśiazakr*s czynności,uprawnień

i odpowiedzlali,:osci ustaiony

przez Burmistrza Czerska-

4, Dyrektar §D§ adpcvłi*da za opraeCIwanie i realizaeję d*kumentew reguiujaeyeh
pracę

SDS

t1,

reguiaminu oi,ganizacy1nego. programow działalnosci odrębnych dia

kazdcgo tycu doi,nu oraz pianow pr§ey na kazdy rok,
5, Vd

razie *ieobecnosci Dyrektora $DS kieruje w:\rznaczony przez niego up*waznicny

pracowni!q.

§t0
1. W skłac! z*spt:łu wspier"ająeo-aktywizirjącego

r,,vthadzą: dyrektcr, psycholoE,

peciagog, instrr"lktorzy terapii zajęciawej, terapeuei zajęciowi, asystent *soby

-ń

niepełnosprawnoscią.
2. Do zaciań zespcłu wspierająco * akiyuuizującego nai*zy w §zcze§§lnosci:

*i

-

wspierająe*

b}

postępałvenia

aKtywizulącegc uezestników SDS,

poiłĘc w przylvroceniu rownowagi i sprawno**i psychicznej
za pobiega

c)

pianów

przygotowyuvanie, realizac.ia indywidualnyeh

n

ie dezorgan izacj i fu n kcjonowa

n

*raz.

ia społeczncgo,

udzieianie informacji, p+rad i konsuitac.li uczestnikom i ich rocjzincm,

d) opiaccwy,łlanie okrescwej oc€ny
pCIstęp§wa

n

ia ws pierającc *

a

reaiizacji indywiduainych

ktywizuj ąeega i csiąg

n

planow

ietyeh rezu itatów,

e} prowadzenie zajęc indywid*alnych i grup*wych dla ucze*tnikow SDS
pclegających fia nĘuce, rozwijan!u lub pcdtrzyrnywaniu ur:liejętncści
w aakresie czynncśei drria codzieilfteso ifunkcjonawania w zyciu spł:łecznym,

Ę

angaźev,lanie uczestniitow

w aktywny proce§ własnego ieezenia

i przestrzegarria zai*cęń lekarskich, ealeceń diet*tyczn5reh i zcrcwego stylr:
zycia,

si

prsrficv{anie tworczości uezestnikow SE§ w środowiskuiokalnyr,:r,

hi

s|owadzenie ejokumentaeji pracy =espołu wspiel,ająeo-aktywizującego oraz
fr*kw*ncji u*zestników,

i}

terminowe realizowanie działan zespołu tłrsp!era,}aco-aktyrr,r,iz*jac*g*. zgodnie

z

prsgl-aiTlęm ciziełaincściSD§, r*cenym planei-n pracy oraz tygcdniov,vym

plart*n eajęe.
3. Pr**ę zespołu koordyr-luje psycholog.

§1{
§o zad*n p*ychoioga n*l*zy:

1) dokr:nanie diagnazy dotyczącej st*n* psychicznego, ernocjanalnego §raz
p*zi

o rn

u

f ł: n kc.1

on

crva

n

i

a

u r*

ysłavue g e

u

ezestn

i

k

ów,

2} zaiecanie forrn oddeiaŁyra;ań wyel"":*wawczych i terapeutycznych perscnelowi
terap*ut_v-czi]em u w cd

;:

iesie

n

i

u do roszczeg*in ych uczestn ikcw,

3} pravr,adzenie poradni*tv.ra psycholagiezn*ge dia uczestnikow i ich opi*kun*w,
4} stałe czu,-v*nie nad respekt*wanieni patrzeb ernocjona|nych, s*ttł*cznyeh
!

poznawczyeh wszystki*h uezestnikow przez personel §D§,

urrłiejetnaściintei,pers*naii:ych

w

codziennym źycłu,treningaw
n*związywania problemclw, treningów

5} prcv*adz*nie treningr-.lw funkcjcnowania

i

czasu rłcineg*.
=pędzania
u*zestnletwc w pracy zespełu ursplerająeo-aktywizl"ł.lae*go,
unriejęin*śei

§)
?}
8)

provuadzenie cbowlązują_cej dokumęntac.li pracawn!eze1.

§i

kocrd3inow*nie aziaĘari l"łających na celu §pracowywanie indywidilalłrych

uczestnictw* w zaj+ciach erganizor+,*ny*h p*za pla*ówką,

piancw post*p*wa

rł

ia

."^;sp

1S}raopatrywanie prae*wni

ie

rająco

sJ

-

aktywizująceg a,

;^nateriały niezbędne

d* v*ykcnywania

przez

uezestn!ko$"l !"cznego r+dza;u plac,

11iprcl.",adzenie psychoterapii

i grup

wsparci*

,./,l

zaleznosei

uczestnikcw i ich rodzin,
12ipromor,vanie §D§ w społecznosci iakairłej ipcza iakain*j,
13}innę zadania zlecone ?rzez Dyrektora

od

potrzeb

§12
iln

z;łri=n nr.rlannna należrr

1} dokonanie diagriozy pedagogicznej oraz prowaeizenie
p*d§g*gicznej indywidualnej

z

ucze§tnikanti t*rapii

i gi"upowej,

2} zalecanie fcrm oefdziaiywań wychowawezych l terapeutycznych persaneiowi
te ra

peutyez*ei*,J

ł",, *d n

iesien i u cj c *c§zeze§

ol

nych uczestn ików,

3) prowadzenie treningow funkejcnowania w ccdzienn,ył:: zvciu, trening*w
umiejętnościiniei,personalnych i rozwiązywania pisbieilOiil, treningornl
umie,letności spędzania czasu vtoinego,

4i

zacpatryrnlanie pł,acowni w rnateriały* niezbęeine

do wykonywanla przaz

uczestnikovł rcżneg* redzajrł prac,

§} uczestnictwo w Bracy

6)

z€§poł{,J

vispierająco-akiywizująeego,

prouracizenie abowiązująeej dokumentacji placowniczej,

7} uczestnictwo w zajęciach organizowanych poza placówką,

8) organizowanie

w piacowce uroczystoścl kuituraina-rozrywkotłych

w placówce,

Si

prsfficwanie SDS w społeczno*ei i*;<alnej i poza lokain*j,

10iinne zadania ziecone przez Dyrektora,

§l3
Do zadan instruktcrovv terapii ;ajęciowej i teraper;t*iw za.ięciowyelr należy:

1) przilgctowani*

i

*rganizowanie zajęć nrających

na celu

aktywizację

i rehabiiitację *cz*stnii<ow,

2i

prowadzenie trenl*gałv funkcjoncwania \rrj codziennym życiu, tr*ningow
ui"niejętnośc!interpersonalnyeh i rozwiązywania probiemow, treningów
umiejętnaści spędzania czasu woinego,

3} zaopatrywanie pracowni

w

materiały niezbędne do wykanywania pruez

uczestników rozne§CI raciza.!u prac,

4} prowadzenie

5i
6i

uezestnietw*

ze,}ęc,
1ń,

opieka nad ucz*stnikanriw trakcie zajęc,

pracy zespołu wspi*ia;ąca-aktywizującego,

prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracowniczej,

7'1 uczestrrictw§

8)

\l{

zajęeiach organizowanych pcza piacowką,

organ iz*+;anie w plae*w** uroczystcści kulturalnc-rozrywkowyeh,

S} prcmewanie SD§ w sp*ł*cznośe!i*kalnej i pcza lokalnej,
1CI)inn*

zadania zlgc*Re przez Dyr*kt.łra,

§14
Do zadeń asystenta *sob z niepełnasprawnościąnalezy:

ŚDS, kto;"zy ze wzgledu na swoją
niepełnosprawno*ć rnają znacznie aEranicz*ne możliwa*ei ucizl*łtl

1} zapewnienie opieki uczestnlk*m

w

treningach urniejętnosci społ**zny+h

i

wynragaja §rzede wszystkim

żagwar&ntowania usług cpieku ńczych.

?} prow*dzenie treningow funk*,lanowania w codziennyrn zycix, treningow
umie;ętnośei interp*rsonalnych i rczwiązywania pr"oblemow, tr*niRgow
umiejętności spędzania ezasu woinego,

3} z*cpatrywanie pracow*i

w

nrateriały rTiezbędne

do wykony,*ania

prz€ż

uczesinikow rszne_$o r*dzaju orac,

4) prowadzenie

zajęe , opieka nad u*eestnikamł w trakcie zajęć,

5} prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracowniczej.

§i

uczestnictwc ił: zaj+ciach organizc,,ruar_:ych traza placc,łrką,

7) *lganizowanie,*ł placcwce uroczystcsei
8} dbanie

o bezpieczeńslwa

kulturalno-rozrywkowych,

r;czesiników, dbanie

o

higi*nę oscbistą, pomCIc

uczestnikom w załatwianiu ieh codziennych poirzeb,

§} prornowanie SDS

rłl społeeznosci lokainej i

poza lokalnej,

10}inne zadania z|econe p|zez Dyrektora,

§l§
*c zadań kierewcy / konserwatcra nalezy:

1i przyważenie uezestnikow do SDS iodwozenie ieh do d§mow,
2i dhanie o bezpiecze+stvło i udzieianie pierwszej p§mCIcy w

problerrrach

zd;,awotnych pcdczas jazdy samochodem,

3) zaopatrzenie

4i

ejomu w niezbędne ańykiłłyi przedrnioty,

utrzynranie sarnochodu w nalezytym psrządku i stanie iechni*znym,

5} dokurnentowanie wyjazdow słuzbourych na podstawie kart drogov{ych,

t

6} dokonywanie drobnych napr*w sprzętu i urządzeń znaldujących się w SD§,
7} wykonywanie §rac gospodar*zych w budynk*,

S} konser-,vacja

i

zabezpieczenie urządzeń z*ajdujących się \t/ ,ćJyposazeniu

domu,

9i

;nnc zadania zi*eona prz.ez Dyrektora

§ls
Szczegołowy zaKre-.ą abowiazkcw po§zeze§o!ny*h L-lraeown!kow okreśic;,:y jest
tv apisie sta*cwiska pracy i inciywieiualnym zakresie eztrłnpo*"'.
Rczdział V
Gospodarka finansowa ŚBS w Czersku
t,l lr7
§

1, Dom jest jednostką bueiuetową pl"owadzącą gospodarkę firranscwą

na

zasadgch okreśicnych ustawa o finansach publicznych.

2.
3.

P+dstawą gospodarką dłnru jest zatwlencieony pian finans§wy.

Kontrolę nad prav;idłową gospadarką flnansov.łą sprawuje Burrnistrz Czerska,
a za gospod*i,kę finansową don:u celpowiada jega *yrektor.

Ą,,

f;bsługę finansowc itsięgową Domu,
sprawozda,,łrczyeh rea iau.le Zespol Obsłu g i
l

w

F i na

tyr"n zbiorezą

ns*wej w Cze

i dc

ł,sku

cel*w

"

Roudział Vl

TRYB KIER*WANIA

!

PRZYJĘC!.Ą Ucz§§TNlKA

§18

1 pnstenowanie
1)

zrąriazane z nrzrrieciern oo sD,s:

wniosek o przyjęci* cjo SD§ osoba zainteresowana iub jej rocizic bądz opiekun

pravvny składa w +sredku pomocy spałecznym właścirvyrnze wzgiędu na miejsce

zamie§zkani& o§CIby ubiegająe*j się o sklerowanie do Środowiskowego Domu
*Ęamopcl,t,lc*y,

do

,,ąłniosku nalezy dołączyć orzeczenie

o

stopniu ni*pełnosprawn**ci,
zaświadczenielekał,skie w_vdane prz€z lekarza psychiatrę iub neurolaga,
c występujących eaburzeniach psyehicznych araz zaświaeiczenie l*karza
2)

rodzlnn*ga

o brakił przeeiwwskazań dc uczestnictwa w zajęclaeh §DS

z intorrnacją a §pr*wnpśłiw zakresie iokomocli osób

z

wraz

niepełł,:asprawncściami

ruchcwyrni,
3}

skierowanie do ŚD$ następuję tv cirodze decyzji administracyjnej,

4) Dyrektar §D§ w uzgodnieniu z cscbą zainteresowaną oraz Ośrodkiem Fomocy

§pałecenej ustala terrnin nrzyjęcia Ca ŚDS.
ż" Do §D§ nie są prz_vjmolryane osoby, któł"e:

1} z* iłzględu na swoj stan zdrowia wyrnagają specjaiistycznego łeczenia,

2} wymaga;ą specjain3lch warunków bezpieczerlstwa araz organizac"v;nl;ch.
ktorych zapewnienie nie jest mozliw* prz*z S*§, zagrazają w4asnenru życiu
!

zdrowiu araz życius ! zdl*wiu innych osob kcrzystajaeyeh z §DS.

3, Uczestnik, ktary w sposcb |azący, nagnrinnie narusza ustalone normy wsBołzyeła
aibo stanowi zagr*zenie dla zdr*v,lia psychicznego iub fizyezrłego innych uczestnikow

oraz pracownikow SDS moze zostać skreśionyz listy uczestnikow §D§,

4, *ecyzję administracyjną c ski"eśieniu z iisty uezestnikgw SDS wydaje *yrektor
Ośrodka Pomocy Społeeznej iia

r^,,nis§ek

Dyrektora §D§.

fa§4uŁl.tt

,tł

a

PRAWA l OBoWlĄzK! UCZE§TNIKOW

§lg
1. Uczestniey skierowani da

Śr$

mają §rawc do.

1}godnego ! indywiduainego tlakt*,-varlia

z

uv;zg!ędnleniem csobistych potrzeb

in:ozliwasci,
2)zachowania w tajemnicy §§raw ich dotyczących,
3)wsparcia w dążeniu do samorealizacji

i

samodzielnosci,

4}koreystanie ze wszystkich usług świadczonye h przez §DS,

l

l

5i wyboru rodzaju prowaeizonych zajęć,

6}przebywania poza terenem
.,

§DS po

*praednim zgłoszei-liu tegcl f*ktx

.1.^^

pracownlxcwr *DS i podpisaniu się w zeszycie wyjśc,

7}wyrazania cpinii o działalrłości§D§, zgłaszanla lvni*sk*w i skarg.

§28
"t. l*u*zeslnicy

uprawi:ieni etc plz*bywania w SDS ri;ają ob*wiązek:

1} systematyoznie i aktyv*nie uczestniczye w zajęciach,

2) dbac higienę *s*bistą- wygląd z*wnętrzny arat utrzymanic

pcrzactku w miejscu

prowadzonych zajęc,

3i

dbac c sprzęt i i;rządzenia przeznaezone do wspofneg* uzytku,

4} uczest;-iiczyć

w

indyv*iduaii^iyr*

planie pastępawania

rvspierająco-

aKtylviZująCego.

5} wspołpracować z zespcłem wspierająco-aktyvłizująeym w procesie rehabiiitaeji,

6} stoscrvania się cia ich wskazowek, uwag i pcle*eń"

7i

przestrzegać zakazu wnoszenia, sp;"zedazy, posiadania i spczywanie napo.}ov;
alkaholowych i sr*dkow *durzających *a ier*nie §D§,

8} przestrzegać fiorm

i

zasad wspcłzyeia społecznego, vt tytłl kuituralnega

uachowenia wob*c pozcstałych uczestnikow i pracowników,

Si

usprawiediiwiania nieobecnościai"az iirl m!are mozłiw*ściich rrgcześniejszegc
zgłaszania,

1§ipotwierdza*ia swcjej obęci":*ści pcejpisem w ewicjgneji obecnłsci w #*mu

{w przypadku braku takiej mozliwości, cbęcnośćuczestnika p*tivierdza
uccwaaniony praeownik §D§},
i 1 )przestrzegania zasaci bezpięczeństwa,
1ż}per,;osz*1,1ia opłaty

z* pobyt w §D§ zgodni* z obowiązująeymi przepisanr!
§

?,|

1. Na tererłie SD§ zabrania się:

1} spozywarłi* alk*holu

i

prz*bywania pod lr{pŁywem aikohołu, zazywani*

narkotykew i !rrnycł",l śi"odkowodurzejącyeh oraz §r,z*bywania pod ich rrupływ*rn,

2i

stcsowania przemcey słownei l fizycznej.

3) paienia

tytoniu,

4} zachowań niezgodnych z zasaderni wspołzycia społecznego,

5) samodzieinie uru*h*miać urządzenia,

rr,,aszyny lub inne urządzenia n,jc§ące

zagraź*ć zyciu iub zdrowitl.

§22
1.W przypadku gdy uczestnii< nie przestrzę§a zapisow regulan,rinu, a w szczegclnoŚci,

1i

w sposob

i

praeow*ików

2}

nie

uderzająeo naganny zachowuje

§ię wcbec

§D§

{uzyv;anie wuigarnych słóuły, powtarz*jąca
fizycz*a, psychiczna, :astraszanie, obrazarlie, zniewazaniei.

uczestnikow

§ię

*gr"esje

pi-zestrzega zakazu spozywania aikoholu, narkotykow. *rodkow

odureają*ych na terenie §D§,
3} nie dba o rnienie

SDS. niszczy wypCI§azenie SD§, clokonuje kradziezy rz§*zy

stani:wią*ych wypr:sazeł:!e §DS,
oirzyrnuie.
- upcmnieni* pisemrłe
- pisemne ostrzezenie o maziivgosc! usunięcia z listy i;czestnikow

§D§

- deeya';ę o usunięciu z listy uczestnikow SD§ * p0 przeprowadzeniu postęporryania
aeiministracyjnego przęz upiaw*iony organ do wydawania deeyzji a skiergwaniu do
placowki. Dyrektor
rfiCIze

piaccr^,oki

-

po LJ;gsdnieniu z zespołenr wspiera.!ąco-aktywizującyft1

wnioskowac do w/w organij o w§zczęcie nostępcwania w ww. spi"awie.

§23
SD$ nie pon*si odpowiedziainośei materialnej za pieniądze i prz*dmioty wańościowe
wnoszóne pi"zez uczestnikow. za szkody wllnikłe z działania osób nie będących
pracowriikami §DS.

§?4

Za

czynności wykonywane przez i;czestłrików

w

ramach zajęc

i materiałow będących u4asnościąSDS nie pl-zysług,;je wynagrodzenie"

z

surowcótv

t

Rczdział vll
P$§TAN orffi

F N l.Ą

Ks

Ń

C*wĘ

§2§
W sprawaeh uwag, skarg i wnigsków Dyrektor SDS pz.vjmuje we wtorki w godzinach
1000_ 12s*,

§2s
Osaby korzystająec z usłtłg§D§ oraz pr*eewnicy ma;ą oboy;lazęk zap*zi]ania się

z

regularnin*łr,,:

t*§

i prz*strzeganie j*g+ p*stanowień craz p+Łtlier*zi* podpisem

przyjęcie do wiador*cś*i i stosowania.
§ ćr
pomorskitn.
z , -"J-"--,-?
1 Niniei-c,zv rectliamin znstał
*,*,"-9uzcodnlonv
"l - wirłewocia
2. Reguiamin wchadzi w źycie z dniern zatwierdzenia przez *urmistrza Czerska

§29
Wszystkie enłiany regulaminu będą vłprowadzane w trybie właśeiwymd* jego
nadania.
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