Regulamin pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Brodnicy

I Zasady skierowań Środowiskowego Domu Samopomocy
1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o skierowanie. Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie,
wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach
psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu wraz z informacją o sprawności
w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznych, a także orzeczenie
o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
2. Ośrodek Pomocy społecznej przesyła dokumenty o których mowa w ust. 1, wraz
z rodzinnym wywiadem Środowiskowym przeprowadzonym w sprawie skierowania
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.
3. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy następuje
w drodze decyzji administracyjnej wydaje się z upoważnienia Starosty przez
Dyrektora PCPR.
4. Pierwsze skierowanie do ośrodka wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż
3 miesiące. W tym czasie Zespół Wspierająco – Aktywizujący opracowuje diagnozę
możliwości uczestnika i na tej podstawie opracowuje Indywidualny Plan
Postępowania Wspierająco – Aktywizującego, w którym określa się czas na jego
realizację.
5. Kolejne skierowanie uczestnik otrzymuje na czas określony, niezbędny do realizacji
Indywidualnego Planu Wspierająco – Aktywizującego.
6. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu może być przedłużony
w szczególności w przypadkach:
- braku postępu w realizacji indywidualnego planu,
- okresowego braku możliwości skierowania uczestnika do innego ośrodka wsparcia,
Domu pomocy Społecznej lub Warsztatu Terapii Zajęciowej
- braku możliwości zatrudnienia
7. Po wydaniu decyzji kierującej termin przyjęcia do domu ustala Kierownik
w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.
II Przesłanki do skreślenia z listy uczestników
1. Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy może zostać skreślony
z listy uczestników w następujących przypadkach:
- osiągnięcie przez uczestnika samodzielności umożliwiającej uczestnictwo w innych
formach wsparcia, po zapewnieniu miejsca w innej placówce,
- podjęcia przez uczestnika zatrudnienia umożliwiającego dalsze korzystanie z usług
ośrodka

- skierowanie uczestnika do Domu Pomocy Społecznej
-przedłużającej się, nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach przez
okres co najmniej 1 miesiąca
- wygaśnięcie decyzji kierującej do ośrodka, z jednoznacznym oświadczeniem
uczestnika bądź opiekuna o rezygnacji z ubiegania się o przedłużenie skierowania.
2. Uczestnik bądź jego opiekun prawny może bez podania przyczyny, w dowolnym
terminie złożyć rezygnację pisemną uczestnictwa w ośrodku wsparcia.
III Prawa uczestników
1. Korzystanie z zajęć i proponowanych form aktywności na terenie ośrodka wynika
z woli uczestnika lub jego opiekuna prawnego i ustaleń poczynionych
z prowadzącymi zajęcia.
2. Każdy z uczestników ma prawo do:
- godnego, podmiotowego traktowania,
-poszanowania jego prawa do prywatności i zachowania przez personel domu
dyskrecji w sprawie przyczyn jego uczestnictwa w zajęciach,
- korzystania z usług domu przez co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do
piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00
-opieki, w tym pielęgniarskiej
-współuczestnictwa w procesie opracowywania i realizacji Indywidualnego planu
Postępowania Wspierająco- Aktywizującego
-wsparcia terapeutycznego
-możliwości wyboru form aktywności na terenie ośrodka,
-korzystania z pomieszczeń i wyposażenia domu,
-pomocy w załatwianiu istotnych spraw urzędowych,
-pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
-terapii ruchowej i udziału w zajęciach usprawniających,
-spożywania na terenie ośrodka gorącego posiłku
- uczestnictwa w formach zajęć przygotowujących do uczestnictwa w innych formach
wsparcia lub podjęcia zatrudnienia,
-uczestnictwa
w
treningach
samoobsługi,
umiejętności
społecznych
i interpersonalnych, funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności spędzania
wolnego czasu i innych treningów realizowanych na terenie ośrodka,
-wyrażania własnych poglądów,
-składania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania ośrodka, zgłaszania się do
personelu,
-odmowy uczestnictwa w zajęciach z powodu złego samopoczucia
IV Obowiązki uczestników
1. Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy ma obowiązek:
-przestrzegać wszelkich regulaminów i instrukcji regulujących zasady funkcjonowania
ośrodka,

-stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na
terenie ośrodka,
-potwierdzać swoją obecność na zajęciach podpisem na liście obecności (obecność
osób, które nie potrafią pisać jest odnotowana na liście obecności przez
upoważnionego pracownika)
-informować o każdorazowej zmianie sytuacji dochodowej rodziny
-umożliwić pracownikowi socjalnemu prowadzenia środowiskowych wywiadów
rodzinnych w miejscu zamieszkania uczestnika,
- do każdego 10-go dnia następującego po sobie miesiąca, regulować naliczoną
odpłatność za pobyt w ośrodku,
-aktywnie uczestniczyć w realizacji Indywidualnego Planu Wspierająco –
Aktywizującego
- wykonywać polecenia porządkowe personelu domu,
-przestrzegać prawa innych osób do prywatności, szacunku oraz postępować
kulturalnie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
-dbać o sprzęt i wyposażenie domu,
-oszczędnie gospodarować powierzonymi do zajęć materiałami,
-aktywnie współpracować z kadrą ośrodka w procesie przygotowania do
samodzielnego życia w społeczności lokalnej,
-usprawiedliwiać (pisemnie lub ustnie) wszystkie przypadki nieobecności na
zajęciach,
-na terenie ośrodka nosić obuwie zmienne, a podczas zajęć usprawniających strój
sportowy
2. Na terenie ośrodka zabrania się:
- stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
- spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych oraz uczestnictwa w
zajęciach w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających,
-palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
-korzystania bez zgody i opieki personelu domu z urządzeń mogących spowodować
zagrożenie dla życia i zdrowia,
-samowolnego i nieuzgodnionego z personelem domu, opuszczania domu w trakcie
zajęć.
3. Każde uporczywe naruszenie postanowień niniejszego regulaminu po uprzednim
upomnieniu ze strony personelu domu może skutkować karnym skreśleniem z listy
uczestników.

