
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BRUDZOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§ 1
1. Regulamin Organizacyjny  zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowo zasady organizacji

i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy  w Brudzowie.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ŚDS – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy  w Brudzowie;
1) Uczestniku- należy przez to rozumieć osobę przyjętą do ŚDS;
2) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika ŚDS;
3) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Wspierająco - Aktywizujący ŚDS;

§ 2
Postanowienia Regulaminu dotyczą uczestników, rodziców/opiekunów oraz pracowników ŚDS bez
względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe.

§ 3
Cele i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy określa Statut ŚDS 
w   Brudzowie.

 
       

ROZDZIAŁ II

Organizacja i zasady funkcjonowania ŚDS

§ 4

1. W ŚDS świadczone są usługi w oparciu o program działalności domu typu A,B oraz plan pracy na      
każdy rok.

2. ŚDS prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w Brudzowie w godzinach od 7.30
 do 15.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się możliwość przesunięcia godzin
pracy w przypadku organizacji dodatkowych zajęć.



§ 5

1. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi

i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w
zakresie funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym.

2.  Usługi realizowane są poprzez:

1) treningi funkcjonowania w życiu codziennym;

2) treningi umiejętności interpersonalnych;,

3) treningi spędzania czasu wolnego;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, 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;

§ 6

Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć odpowiedzialny jest pracownik prowadzący zajęcia.

§ 7

ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie jednego gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.

§ 8

1.   ŚDS  zapewnia  w miarę  możliwości  swoim  uczestnikom  usługi  transportowe  polegające  na
dowożeniu na zajęcia, odwożeniu po zajęciach z miejsca zamieszkania lub z miejsca uzgodnionego z
Kierownikiem ŚDS.

2.  W  przypadku  braku  możliwości  dowozu  uczestników  na  zajęcia   przez  ŚDS  rodzice  lub
opiekunowie powinni zadbać o obecność uczestnika na zajęcia.

3. Uczestnik może samodzielnie dojeżdżać na zajęcia.

4.  Rodzice  lub  opiekunowie  uczestnika  mogą  we  własnym  zakresie  dowozić  lub  odbierać
uczestników na podstawie wcześniejszych ustaleń z Kierownikiem ŚDS lub osobą wyznaczoną do
kontaktu z rodzicami



ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna

§ 9

1. W ŚDS tworzy się następujące kierownicze stanowiska pracy:  
          1)Kierownik,

                 2)Główny Księgowy,
2. W ŚDS tworzy się  jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy- pomocnicze i obsługi:
                  1) Terapeuta zajęciowy
                  2)Psycholog 
                  3)Pedagog
2. W celu  zapewnienia prawidłowej  realizacji  zadań w ŚDS dopuszcza się  możliwość tworzenia
innych  stanowisk pracy w miarę występujących potrzeb a także zgodnych z rozporządzeniem w
sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3.Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników ŚDS określają indywidualne zakresy
czynności.

§ 10
1.Wszyscy pracownicy ŚDS ponoszą odpowiedzialność za całokształt powierzonych im obowiązków,
zgodnie z zakresami czynności oraz za przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny pracy, BHP,
przeciwpożarowych i zachowaniu tajemnicy służbowej.
2. Do wspólnych zadań  pracowników ŚDS należy:
1)Rzetelne, prawidłowe i terminowe załatwianie przydzielonych spraw, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, okolicznościami i stanem faktycznym;
2) Dokładna znajomość obowiązujących zasad, norm i przepisów w zakresie spraw powierzonych w
zakresie czynności;
3) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów ustaw: o zabezpieczeniu tajemnicy służbowej,
ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych.
4.  Szanowanie i kierowanie się w pracy dobrem osobistym uczestników.
5. Zachowanie w tajemnicy danych dotyczących uczestników uzyskanych w związku 
z wykonywaną pracą.
6. Dbałość o wysoką jakość i skuteczność świadczonych usług.

§ 11
Kierownika ŚDS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, który jednocześnie jest
zwierzchnikiem służbowym Kierownika ŚDS i dokonuje wobec niego czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy.

§ 12
             1. Kierownik reprezentuje ŚDS na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

2. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy w
stosunku do pracowników zatrudnionych w ŚDS.

3. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników.



4.  Kierownik  kieruje  ŚDS  poprzez  wydawanie  zarządzeń,  instrukcji,  regulaminów,   poleceń
służbowych oraz innych o podobnym charakterze.

5.  Kierownik  działa  w  granicach  upoważnienia  udzielonego  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy
Morawica.

6. W razie nieobecności Kierownika, zadania związane z bieżącym zarządzaniem ŚDS wykonuje w
imieniu Kierownika pisemnie upoważniony przez niego pracownik.
7.  Kierownik  nadzoruje  całość  prowadzonych przez  ŚDS  zadań  i  odpowiada za  ich  prawidłową
organizację.

ROZDZIAŁ IV
Zespół Wspierająco – Aktywizujący i jego zadania

                                                                              § 13
Zespół  wspierająco-aktywizujący  opracowuje  dla  każdego  uczestnika  ŚDS  indywidualny  plan
postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych
osoby z zaburzeniami psychicznymi.

                                                                               § 14
1. W skład Zespołu wspierająco – aktywizującego wchodzą pracownicy ŚDS:
          1) Kierownik
          2) Psycholog
          3) Instruktorzy terapii zajęciowej
          4) Pedagog
2. W skład zespołu wchodzi także logopeda świadczący usługi także w tym zakresie na rzecz ŚDS.

§ 15
3.Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się raz na pół roku  oceniając dotychczasową realizację
indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i  w razie potrzeby dokonuje
niezbędnej modyfikacji.

ROZDZIAŁ V

Tryb i warunki przyjęcia do ŚDS

§ 16

ŚDS  obejmuje  wsparciem  osoby  z zaburzeniami  psychicznymi  skierowane  na podstawie  decyzji
administracyjnej  wydanej  przez   Kierownika  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej
w Morawicy.

§ 17

Przeciwwskazaniem  do udziału  w zajęciach  ŚDS  jest:  czynne  uzależnienie  osób  z zaburzeniami
psychicznymi od środków psychoaktywnych.



§ 18

Udział uczestników w zajęciach odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. W przypadku braku
możliwości  wyrażenia  słownej  akceptacji  przez  uczestnika  upośledzonego  umysłowo  oceniane
są pozawerbalne komunikaty i dobro uczestnika.

§ 19

Uczestnik ŚDS i/lub w uzasadnionych przypadkach jego rodzic bądź opiekun wyraża pisemną zgodę 
na udział w zajęciach ŚDS, które ujęte są w indywidualnych planach postępowania wspierająco-
aktywizującego.

                                                                               § 20

Odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS regulują przepisy o ustawie o pomocy społecznej.

§ 21

Skreślenie  uczestnika  z zajęć  w ŚDS  odbywa się  na podstawie  odpowiedniej  decyzji
administracyjnej  wydanej  przez  Kierownika  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Morawicy.  Rezygnacja  z zajęć  może  nastąpić  w formie  pisemnej,  zgłoszonej
bezpośrednio do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy z powiadomieniem
ŚDS lub wpływa bezpośrednio do ŚDS.

   § 22

Kierownik   ŚDS  zwraca się  do  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Morawicy
z wnioskiem o uchylenie decyzji administracyjnej, kierującej na zajęcia do ŚDS w przypadku:

a) długotrwałych, nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych nieobecności uczestnika,

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

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 23
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem,  a  dotyczących  funkcjonowania

ŚDS mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.  
1. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w trybie wymaganym dla jego prowadzenia.
2. Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  zatwierdzenia  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Morawica.


