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ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach realizuje swoje zadania na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. Poz. 713  ),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019r. poz 1507 ),

3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r. Poz. 685  ),

4.  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  9  grudnia  2010r.  w  sprawie

środowiskowych domów  samopomocy (Dz. U.  z 2020r., Nr 238 poz. 249  ),

5.  Statutu  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Świebodzicach  stanowiącego  załącznik  do

Uchwały Nr  XIX/132/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

wyodrębnienia   Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Świebodzicach  ze  struktur  Ośrodka

Pomocy  Społecznej  w  Świebodzicach  i  utworzenia  odrębnej  jednostki  organizacyjnej  Gminy

Świebodzice  pod  nazwą  „Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Świebodzicach”  i  nadania  jej

Statutu.

§ 2

Regulamin  Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach zwany dalej

„Regulaminem”  określa  szczegółowo  organizację  wewnętrzną i  zasady  funkcjonowania

Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach . 

§ 3

1. Regulamin został opracowany na podstawie § 9.  Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy

w Świebodzicach.

2.  Postanowienia  Regulaminu  dotyczą  wszystkich  pracowników  i  uczestników  Domu.  Każdy

pracownik  oraz  wszyscy  uczestnicy  i  klubowicze  korzystający  z  zajęć  na  terenie  Domu  są

zobowiązani do zapoznania się z treścią poniższego Regulaminu.

§ 4

Użyte w Regulaminie sformułowania i skróty oznaczają:

1. Dom - Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach,

2. Kierownik - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach,

3



3. Pracownik - pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach,

4. Uczestnik - przyjęta do Domu osoba z zaburzeniami psychicznymi,

w tym:

a)  osoby przewlekle psychicznie chore,

b)  osoby z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  głębokim,  znacznymi  umiarkowanym,

a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli  jednocześnie występują

inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

c) osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;

5. Klubowicz -  osoba oczekująca na przyjęcie do Domu lub były uczestnik Domu.

§ 5

Cele  i  przedmiot  działania  Domu  określa  Statut  Środowiskowego  Domu  Samopomocy

w Świebodzicach.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6

1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu A, B i C przeznaczanym dla pełnoletnich

osób  obojga  płci,  dla  osób  przewlekle  psychicznie  chorych,  dla  osób  z  niepełnosprawnością

intelektualną w  stopniu  głębokim,  znacznym  i  umiarkowanym  a  także  w  stopniu lekkim  gdy

jednocześnie  występują inne  zaburzenia,  zwłaszcza  neurologiczne,  oraz  dla  osób wykazujących

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

2.  Siedzibą Domu jest budynek mieszczący się przy ul. Parkowej 4 w Świebodzicach.

3.  Obszar  działania  Domu stanowi   teren  Gminy  Świebodzice.  Istnieje  możliwość  przyjęcia

uczestnika z terenu innej gminy w przypadku gdy Dom posiada wolne miejsca. Skierowanie osoby

odbywa się na mocy stosownie podpisanego porozumienia.

4.  Dom dysponuje 20 miejscami.

§ 7

1.  Dom  działa 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie: od  poniedziałku do  piątku w godzinach

8:00 – 16:00.

2.  Zajęcia  z  uczestnikami  prowadzone  są  co  najmniej  6  godzin  dziennie,  pozostałe  2  godziny

przeznacza  się  na  czynności  porządkowe,  przygotowanie  do  zajęć,  uzupełnienie  niezbędnej
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dokumentacji,  a  także  zapewnienie  opieki  uczestnikom  w  trakcie  dowożenia  na  zajęcia  lub

odwożenia po zajęciach, jeżeli Dom zapewnia usługi transportowe.

3. W przypadku organizowanych imprez kulturalno-oświatowych lub innych, godziny pracy Domu

mogą ulec zmianie.

4.  Dopuszcza  się   możliwość  organizowania  zajęć  kulturalnych,  sportowych  i  turystycznych  

w innych terminach, jak również poza terenem Domu.

§ 8

W  ramach  działalności  Domu za  zgodą  Kierownika,  w  wyznaczonych  przez  niego  dniach  

i godzinach  mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie

do Domu oraz byłych uczestników.

§ 9

Po zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów dopuszcza się możliwość zamknięcia Domu

na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.  

§ 10

Działalność  Domu może  być  wspierana  przez  sponsorów  i uzupełniana  przez  wolontariuszy

na zasadach ustalonych przez Kierownika.

   ROZDZIAŁ III

TRYB I WARUNKI PRZYJĘCIA DO DOMU

§ 11

1.  Dom obejmuje  wsparciem  osoby  z zaburzeniami  psychicznymi  skierowanymi  na podstawie

decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

2. Wniosek o wydanie decyzji kierującej do Domu zainteresowany składa do  ośrodka pomocy

społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

3.  W  przypadku  osoby,  która  po  raz  pierwszy  wystąpiła  o  skierowanie  do  Domu,  decyzję

o skierowaniu do Domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące.

4. Przez czas określony w ust. 3 zespół wspierająco-aktywizujący dokonuje wstępnej oceny, czy

dana osoba kwalifikuje się do Domu.

5.  Po  dokonaniu  oceny,  o  której  mowa  w  ust.4  oraz  przygotowaniu  indywidualnego  planu

postępowania  wspierająco  -  aktywizującego,  osobę  kieruje  się  do  Domu  na  czas  określony,

niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

6. W razie braku miejsca w Domu, oczekującego wpisuje się na listę osób oczekujących.
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§ 12

Przeciwwskazaniem  do  udziału  w  zajęciach  jest:  czynne  uzależnienie  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi od środków psychoaktywnych.

§ 13

Udział uczestników w zajęciach odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. W przypadku braku

możliwości  wyrażenia  słownej  akceptacji  przez  uczestnika  z  niepełnosprawnością  intelektualną

oceniane są pozawerbalne komunikaty i dobro uczestnika.

§ 14

Uczestnik Domu i/lub w uzasadnionych przypadkach jego rodzic bądź opiekun wyraża pisemną

zgodę na udział w zajęciach Domu.

§ 15

1. Odpłatność za pobyt  uczestników w Domu regulują  przepisy  ustawy o pomocy społecznej.

2.  Odpłatność  za  usługi  świadczone  w  Domu  jest  wnoszona  w  terminie  do  15  dnia  każdego

miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, na odrębny rachunek bankowy

Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach, następnie jest odprowadzana do gminy, a

gmina przekazuje część należną budżetowi państwa na konto urzędu wojewódzkiego.

§ 16

1.Rezygnacja z usług świadczonych w Domu może nastąpić tylko w formie pisemnej, zgłoszonej

bezpośrednio do kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach, a następnie

do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

2. Uczestnik  zostaje  wykreślony  z  listy  uczestników  od  początku  miesiąca  następującego  po

zgłoszeniu rezygnacji. 

3. Kierownik Domu zwraca się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach z wnioskiem

o uchylenie decyzji administracyjnej, kierującej na zajęcia do Domu w przypadku:

a) długotrwałych, nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych nieobecności uczestnika,

b) zmiany stanu zdrowia uczestnika, która ma wpływ na zasadność świadczonych usług przez Dom,

c) naruszenia zasad Regulaminu Domu:

- stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,

- spożywanie alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych na terenie ŚDS,

- uczestniczenie w zajęciach w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków odurzających,

-  niszczenie  i  przywłaszczanie  cudzego  mienia  oraz  wynoszenie  z  terenu  placówki  urządzeń

i narzędzi stanowiących wyposażenie Domu,
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- gdy uczestnik przez dłuższy czas nie korzysta z żadnych proponowanych przez terapeutów zajęć

i nie widać szans na zmianę w tym zakresie,

-  uczestnik  w  sposób  rażący  i  nagminny  narusza  normy  współżycia  społecznego,  porządek

i dyscyplinę w grupie, lub stanowi zagrożenie dla zdrowia fizycznego innych uczestników i/lub

pracowników Domu.

ROZDZIAŁ IV

SYSTEM PRACY W DOMU

§ 17

W Domu odbywają się zajęcia w oparciu o program działalności domu typu A, B i C oraz roczny

plan pracy.

§ 18

Zajęcia w Domu odbywają się indywidualnie, w podgrupach lub grupach oraz w spotkaniach całej

społeczności.

§ 19

Usługi świadczone przez Dom:

1) treningi funkcjonowania w życiu codziennym,

2) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

3) treningi umiejętności komunikacyjnych,

3) treningi spędzania czasu wolnego,

4) poradnictwo psychologiczne,

5) terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, fizjoterapię, turystykę i rekreację,

6) terapię zajęciową,

7) niezbędną opiekę i wsparcie,

8) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

9) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

10) inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.

§ 20

Dom świadczy usługi specjalistyczne, których zakres i rodzaj zajęć dla każdego uczestnika ustala

się w indywidualnym planie wspierania, aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, zwanym

planem postępowania wspierająco - aktywizującego.
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§ 21

Za realizację postępowania wspierająco - aktywizującego uczestników Domu odpowiedzialny jest

Zespół Wspierająco - Aktywizujący.

§ 22

Za bezpieczeństwo  uczestników  podczas  zajęć  odpowiedzialny  jest  terapeuta  prowadzący dane

zajęcia.

§ 23

1. Dom zapewnia uczestnikom w czasie zajęć herbatę i jeden ciepły posiłek dziennie przygotowany

w ramach treningu kulinarnego. Za posiłki nie pobiera się opłaty.

2.  Śniadanie  przynoszone  przez  uczestników  do  Domu  należy  w  miarę  możliwości  spożywać

w czasie przewidzianym na wspólne spożywanie posiłków.

§ 24

1. Dom może zapewnić w szczególnych przypadkach i w miarę możliwości swoim uczestnikom

usługi  transportowe  polegające  na  dowożeniu  na  zajęcia  i  odwożeniu  po  zajęciach  z  miejsca

zamieszkania lub miejsca uzgodnionego z Kierownikiem Domu.

2. Uczestnik może samodzielnie dochodzić lub dojeżdżać na zajęcia.

3.Rodzice  lub  opiekunowie  uczestnika  mogą  we  własnym  zakresie  dowozić  lub  odbierać

uczestników Domu. 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 25

1.W  skład  struktury  organizacyjnej  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Świebodzicach

wchodzą:

1) Kierownik,

2) Główny księgowy, 

3) Instruktor terapii zajęciowej/ Terapeuta,

4) Psycholog,

5) Inni specjaliści uwarunkowani aktualnymi potrzebami.
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2. Szczegółowe obowiązki pracowników określają zakresy czynności.

§ 26

1. Domem kieruje Kierownik.

2. Kierownik może wyznaczyć spośród pracowników Domu osobę, która będzie go zastępowała

w czasie nieobecności.

3. Kierownik określa szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka oraz strukturę organizacyjną.

4. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy i nadzór nad prawidłową i terminową

realizacją wykonywanych zadań określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 27

3. Do kompetencji Kierownika należy:

1) prawidłowa realizacja budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

2) właściwe zabezpieczenie i racjonalne gospodarowanie majątkiem,

3) dobór kadry i nadzór nad funkcjonowaniem stanowisk,

4) powoływanie zespołów zadaniowych w celu realizacji określonych zadań,

5) kierowanie bieżącą działalnością Domu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

6) opracowanie wymaganych dokumentów dotyczących funkcjonowania Domu,

7) zapewnienie opieki uczestnikom oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich rozwojowi,

8) współpraca z innymi osobami, organami i instytucjami w celu właściwego realizowania zadań,

9) wykonywanie innych zadań związanych z profilem placówki.

§ 28

1. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw wchodzących w zakres gospodarki finansowej Domu,

2) opracowywanie projektów, planów, sprawozdań finansowych oraz budżetowych i ich zmian,

3) monitoring i kontrola kosztów działalności Domu,

4)dokonywanie  bieżącej  analizy  wykonania  planów  finansowych  i  informowanie  kierownika

jednostki  o  stopniu  realizacji  dochodów i  wydatków oraz  o  prawidłowości  wykorzystania  tych

środków,

5)  obliczanie  i  odprowadzanie  składek na  ubezpieczenie  społeczne,  zdrowotne,  Fundusz Pracy,

PFRON,

6)  naliczanie  i  odprowadzanie  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  oraz  przygotowanie

dokumentów dla pracowników i urzędów skarbowych,

prowadzenie rachunków bankowych,
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7) naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla pracowników Domu,

8) przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji majątku Domu,

9) obsługa finansowa świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

10) bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się przepisami w

realizacji zadań,

11) terminowe dokonywanie zobowiązań finansowych,

12) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych i kadrowych,

13)  sprawdzanie  dokumentów  pod  względem  formalno-rachunkowym  oraz  prawidłowości

udzielania zamówień publicznych,

14) prowadzenie spraw kadrowych,

15) prowadzenie i ewidencja zawartych umów i zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających

z ich zawarcia

16)  inne  zadania  na  zlecenie  Kierownika  wynikające  z  przepisów  aktów  zewnętrznych

i wewnętrznych

§ 29

1.  Kierownik  Domu  i  pracownicy  zatrudnieni  do  realizacji  zadań  Domu  stanowią  Zespół

Wspierajaco - Aktywizujący.

2. Do zadań pracowników Zespołu Wspierająco -Aktywizującego należy:

1) organizacja procesu terapeutycznego,

2) organizacja procesu rehabilitacyjnego,

3) opracowanie i  realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego

w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, zgodnie z ustaleniami Zespołu Wspierająco -

Aktywizującego;

4) prowadzenie merytorycznej dokumentacji podopiecznych Domu,

5)  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów  uczestników,  kontaktu  z  rodzicami  lub  opiekunami,

planowanie  i  organizowanie  zajęć  terapeutycznych  oraz  imprez  integracyjnych,

6) wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, ćwiczeń ogólnorozwojowych, mających na celu

przywracanie utraconych sprawności,

7) rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju podopiecznych Domu,

8) organizacja działań profilaktycznych, sportowych i rekreacyjnych,

9) zapewnienie opieki podczas prowadzenia zajęć, 

10) zapobieganie społecznej dekompensacji poprzez m.in.:

a) poradnictwo psychologiczne,
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b) integrację podopiecznego ze społeczeństwem,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Domu lub wynikających z przepisów

prawnych.

3. Uczestnik zajęć  i/lub w uzasadnionych przypadkach jego rodzic bądź opiekun  prawny wyraża

pisemną zgodę na postępowanie wspierająco- aktywizujące.

4. Zespół Wspierająco - Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na

6  miesięcy,  celem  omówienia  realizacji  indywidualnych  planów  postępowania  wspierająco

-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

5.  Ze spotkań  Zespołu  Wspierająco -  Aktywizującego sporządzony jest protokół podpisany przez

wszystkich obecnych członków zespołu.

§ 30

Pracownicy Domu wykonując swoją pracę w szczególności:

1) dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,

2) kierują się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do

samostanowienia,

3) zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników,

4) przestrzegają obowiązujących regulaminów, procedur, dyscypliny pracy i kodeksu etycznego,

5) na bieżąco i rzetelnie dokumentują prace.

 ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTACJA DOMU

§ 31

W Domu prowadzi się dokumentację zbiorczą uczestników, obejmującą:

1) ewidencję uczestników,

2) ewidencję obecności uczestników w domu i na zajęciach,

3) dzienniki dokumentujące pracę pracowników Zespołu Wspierająco - Aktywizującego,

4) ewidencję byłych uczestników,

5) protokoły z zebrań uczestników Domu,

6) protokoły z zebrań Zespołu Wspierająco- Aktywizującego,

7) protokoły z zebrań z rodzicami.
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§ 32

W  Domu  prowadzi  się  dokumentację  indywidualną  uczestników,  obejmującą:  …………  

1)  kopie  podania  o  przyjęcie  do  Domu,  kopie  zaświadczeń  od  lekarzy,  kopie  orzeczenia

o  niepełnosprawności  lub  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności,  informacje  ogólne

o  uczestniku,  wywiad  z  uczestnikiem  przed  przyjęciem  do  placówki,  wstępną  ocenę  stanu

psychicznego, decyzję administracyjną kierującą uczestnika na zajęcia,

2) ocenę możliwości uczestnika,

3) indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego,

4) ocenę (ewaluację) efektów postępowania wspierająco – aktywizującego,

5) obserwacje pracowników dotyczące aktywności uczestników, zachowań, motywacji do udziału

w zajęciach,

6) notatki z przebiegu postępowania wspierająco – aktywizującego,

7) zgody uczestników,

8) archiwum akt byłych uczestników Domu oraz decyzję uchylającą,

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

§ 33

Prawa uczestników Domu:

1) uczestnik ma prawo do uzyskania pełnej informacji o usługach,

2) uczestnik ma prawo do  pomocy w zaspokajaniu potrzeb osobistych i  zapewnieniu ochrony

prawnej,

3) uczestnik ma prawo do  korzystania ze wszystkich dostępnych form terapii pomocy oferowanych

przez Dom, zmierzających do poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym,

4)  uczestnik  ma  prawo  do  godnego  i  równego  traktowania  przez  pozostałych  uczestników

i pracowników Domu,

5)uczestnik ma prawo do jak najpełniejszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

6) uczestnik ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji  w sprawach dotyczących jego

osoby (w miarę możliwości psychofizycznych),

7) uczestnik ma prawo do uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych przez Dom (pod

warunkiem, że w danej chwili stan psycho-fizyczny uczestnika na to pozwala),
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8)  uczestnik  ma  prawo  do  indywidualnego  postępowania  wspierająco  –  aktywizującego

dostosowanego do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych;

9) uczestnik ma prawo do zgłaszania wniosków i skarg do Kierownika ośrodka,

§ 34

Obowiązki uczestników Domu:

1) uczestnik ma obowiązek systematycznie uczęszczać do Domu i przebywać w nim min. 6 godzin

dziennie,

2)  uczestnik  ma  obowiązek  aktywnie  uczestniczyć  w  zajęciach  Domu  zgodnie  ze  swoimi

możliwościami psychofizycznymi,

3) uczestnik ma obowiązek w miarę możliwości poinformować terapeutów o swojej nieobecności

na zajęciach oraz usprawiedliwić swoją nieobecność w ośrodku,

4)  uczestnik  ma  obowiązek  uczestniczenia  w  realizacji  planu  postępowania  wspierająco  –

aktywizującego,

5) uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących regulaminów, zasad i norm współżycia

społecznego oraz przestrzegania czasu zajęć i ustalonego w ośrodku porządku,

6) uczestnik ma obowiązek stosowania się uzasadnionych poleceń pracowników Domu,

7) uczestnik ma obowiązek szanować własność prywatną innych uczestników oraz kadry a także

własność Domu,

8) uczestnik ma obowiązek szanować godność osobistą pozostałych uczestników i pracowników

Domu,

9) uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w utrzymaniu czystości w Domu w ramach wyznaczonych

dyżurów,

10) uczestnik nie ma prawa wnosić, przyjmować ani też przebywać na terenie ośrodka po przyjęciu

substancji psychoaktywnych; 

11)  uczestnik  ma  obowiązek  ponoszenia  opłaty  za  pobyt  w  Domu  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami.

§ 35

Prawa i obowiązki uczestników są zawarte i potwierdzone podpisem w „Regulaminie Uczestnika”.
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ROZDZIAŁ VIII

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

§ 36

1.  Kierownik  przyjmuje  w  sprawach  skarg  i  wniosków,  w  każdy  wtorek  i  czwartek

w godzinach od 9:00 do 11:00

2. Skargi i wnioski wnoszone do Domu ewidencjonowane są w kolejności wpływu.

3. Udzielanie informacji na skargę czy wniosek następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej

wpływu.

4. Nadzór nad załatwieniem skarg i wniosków sprawuje Kierownik.

ROZDZIAŁ IX

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW DOMU ORAZ

INNYMI  INSTYTUCJAMI 

§ 37

Współpraca  z  rodziną  uczestnika  Domu  opiera  się  na  zasadzie  partnerskiej

współodpowiedzialności.

§ 38

W ramach współpracy z rodziną uczestnika, pracownicy Domu mogą zapewnić:

1) wsparcie psychiczne i psychologiczne,

2) pomoc w poznaniu, rozumieniu i zaakceptowaniu potrzeb uczestnika oraz zasad pracy z nim,

3) poradnictwo oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia rodzinnego.

§ 39

Dom współpracuje z rodzicami uczestników w zakresie:

1) udzielania porad i wskazówek,

2) udostępniania literatury specjalistycznej pomocnej przy wychowaniu i opiece nad uczestnikiem,
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3)  kształtowania  u  rodzin  umiejętności  niezbędnych  do  prowadzenia  rehabilitacji  uczestnika

w warunkach domowych,

4)  przekazywania  na  bieżąco  rodzinom  informacji  o  aktualnych  problemach  i  postępach

związanych z terapią i rehabilitacją uczestnika,

5) organizowania spotkań informacyjnych, integracyjnych, konsultacji ze specjalistami,

6) rozmów terapeutycznych, których celem jest pomoc w pokonaniu kryzysów emocjonalnych oraz

w prawidłowym zorganizowaniu życia rodzinnego.

§ 40

Dom w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z:

1) rodzicami, opiekunami i innymi osobami bliskimi,

2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie,

3)  poradniami  zdrowia  psychicznego,  szpitalem  psychiatrycznym  i  innymi  zakładami  opieki

zdrowotnej,

4) powiatowym urzędem pracy,

5) organizacjami pozarządowymi,

6) kościołami i związkami wyznaniowymi,

7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowymi,

8)placówkami  oświatowymi,  innymi  jednostkami  świadczącymi  usługi  dla  osób

niepełnosprawnych,  w  tym  warsztatami  terapii  zajęciowej,  zakładami  aktywizacji  zawodowej,

spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej,

9) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§41

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Domu.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu następują w trybie zarządzenia Kierownika

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu  wchodzą w życie z dniem jego zatwierdzenia.
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