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BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

zdnia .Q2.fli.:M.4.M

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Srodowiskowego Domu Samopomocy

w Sandomierzu

Na podstawie $ 9 ust. 5 Statutu Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
stanowi4cym zal4cznik do uchwaly nr XLYIIl620l20l7 Rady Miasta Sandomierza z dnia26 wrze{nia
2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazw4 Srodowiskowy Dom Samopomocy
w Sandomierzuoraznadania statutu, $4 ust. 1pkt.2 i ust.2 RozporzqdzeniaMPiPS 2dnia09.12.2010r.
w sprawie Srodowiskowych dom6w salnopomocy (Dz.rJ. z 2010r. nr 238 poz. 1586) zarz4dzam co
nastgpuje:

$ 1. Wprowadza sig regulamin organizacyjny Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Sandomierzu, stanowi4cym zal4czniknr I do niniejszego zaru4dzetia.

$ 2. Zobowi1zuje sig wszystkich pracownik6w Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Sandornierzu do przestrzegania postanowiefi niniej szego regulaminu.

$ 3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania, zmoc4od dnia 1 stycznia 2018r.
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Zal4cznik Nr I

clo 7.tn'zlytlzlttitt Nr...........

Burnristrza M iasta Sandol'lliorza

z c|nia ................

r,r,sprawic rradania

Regulanrinu Organizacy.jnego

Srotlou,iskolvego [)onru Sanropontrcl'

i.r Sandornierzu

ROZDZIAI, 1

POSTANOWIENIA OGOLNE

$ l. Regulalriu organizacy-iny Srociowiskowego Domu Salrlopolilocy w Sandomierzll okresla
organ izac.i g i zasady' .jego dzialan ia.

!i 2. Sroclou,iskor,vy' Dom sarroponrocv r,v Sarrclornierz.u d,ziala \,v oparciLl o:

i ) [Jstawa z dn. 12.03.2004 r. o ponlocy spolecznej.
2) [-istalva z dn.08.03.1990 r. o sar]rorzEdzie grrinny'rn.
3) Ustawa z cln. 19.08.1994 r. o ochrorrie zdrowia psychicznego.
4) LJstarva z. dn. 27.08.1991 o rehabilitacji zawodowej i spolecznei oraz zatrudniartir"r os6b

n iepelnosprawnych.
5) Ustawa z cln.27 .08.2009 r. o firransaclt publicznych.
6) Roz.porz.qdzenie Ministra Praoy iPolit),ki Spotecznej z dn.09.12.2010 roku w sprawie

irodow iskor,vych dom6w sanroponlocy.
1) Statut Srodowisl<orvego Dor.r.rr-r Samopomocy rv Sandomierzll wprowadzony uchwal4

nr XLVII/6201201'7 Rady Miasta Sandornierza z cln.26 wrzeinia 2011r. w sprarvie utworzenia

.jednostki organizacy-jne.i pod nazwE Sroclowiskowy Dom Samopomocy w Sanclonlierzu oraz
nadania statutLr.

8) Porozurnienie zawafie w drtu 29 Iipca 2003r. potniQdzy Wojewodq Swigtokrzyskim.
a Burtnistrzenr Sandonrierza w sprawie przyjgcia przez Gming zadah zwiqzanvch
zorganizac.iq i clziatalnclSci4 Srodowiskowego Domu Samopourocy w Sanclorrierzu.

S 3. l. SiedzibE SrocJoiviskowego Dotttt Sarlopoutocy jest budynek mieszczqcy sig przy
Lrl. Katedralnej 5 r,v Sandornierzu.

2. SDS od I stycznia 201 8 rokLr .jest sanlodzielnq.iednostk4 organizacyjn4 Gminy Sandomierz.
-1. Kierownik SDS zatrudnia pracownik6w i prou,adzi bezpo6redni nadz6r nad dzialahroSci4

Sns.
4. ObslugE finansow4. ksiggow,4 oraz kadrou,a, SnS prowaclzi Centrum Uslug Wsp6lnych

w SandornierzLr.
5. Sroclorviskorvy' Donr Samopomocy jest plac6wkq pobytu clziennego o charakterze

portaclgtnimr)/m czynnq pi96 clni roboczych w tygodniu, tj. od poniedzialkLr do pi4tku
w -goclzinach od 8.00 do 16.00.

6. Dotl przez1aczotry -jest dla 25 os6b przewlekle psychicznie chorych oraz dla ostlb
upo(ledzonvch utnyslolvo rv stopniLr glgboki, znacznyfir i unriarkowanych, a takze os6b
z lekkim upoSleclzeltierr umyslorvym. gdy jednocze5nie wystgpujq irrne zaburzenia z.wlaszcza
rueurologiczne.

7. Nadz6r merytoryczny nad Srodorviskowyrn Domem samopomocy sprawlrle Wydzial Polityki
S poleczne' j Su,i gtokrzyskiego U rzgd Lr Wo"i eiv6dzki ego w K ie lcach.



ROZDZIA\-2

CH ARAK'TERYTYKA DZIAT,ALNOSCI

$ 4. Sroclowiskowy Donr Samoponlocy lo rniejsce, w kt6rym:

I ) Strvtrrza sig warunhi do przywracarria i utrzynrania umiejgtno(ci niezbgdnych do
funkc-ionowauia w Zycitr codziennym z uwzglgdnieniem indywidualnych rnozliwo5ci
i predyspozyc.ji ha2dego z r:czestnik6w:

2) Rozu,iia sig umiejgtnoSci al<tywnego spEdzania czasu wolnego z Lrwzglgdnieniem
za i uteresou,ari uczestn i k6,ul'. ich pasj i. Lrzdo I n ieri, lalent6w;

3) Organizuje sig dzialania nakierowane ua spoteczn4 integracjg os6b niepelnospra\,vrlych, tak
aby byly one przygotowaniem do podejniowarria 16l spolecznych oraz godnego zycia
rv o1waftej spolecznoSci:

4) Ksztattuje siE umie.igtrroSc tworzenia prawidlow),ch relacji oraz w{aSciwego komunikowania
sig z otoczenienr;

5) Zachgca siq do systerratycznego podejmowania aktywnoSci fizycznej popruez sport, turystykg
i rekreacjg;

6) Wznracnia sig samodzielnoSd w niy6leniLr i postgpowaniu, pewuo5i siebie oraz poczucie
rvlasnej warto(ci;

1) Wyr6wnuje siq szanse w dostgpie do dorobku kultury, sztuki i nauki;
B) Ponraga sig w dostEpie do (wiadczeh sluZby zdrorvia, urzgd6w i innych instytucji.

ROZDZIAN-3
ZESPOL WSPTERAJACO-AKTYWTZUJACY

$ 5. Pracownicy Srodowiskowego Dornu Samopomocy zatruclnieri przez Kierownika SDS
stanowi4 zesp6l rvspiera.i4co-aktywizuj4cy. kt6rego zadaniem jest ustalenie indywidualnego planu
rvspie,ra.jqco-aktyrvizuj4cego dla kaZdego uczestnika w oparciu o .jego psychofizyczne mozliwo(ci.
Plan terl obe.inrLrje zesp6.l dzialah zmierzaj4cyclt clo osi4gniqcia przez uczestnika poprawy
lrrnkcjorrowania.iako$ci ?ycia oraz powstrzyrnania postgpLrj4cej regresji.

ROZDZIAT-,{
WEWN4TRZNA STRUKTURA ORGAI{IZ,A.CYJNA

$ 6. I W Dornu tworzy siq nastgpujrlce stanowiska pracy:
I ) 'lerapeuta:

2) Psychologl
i) Pedagog:
,-l.) Instruktor ds. kr.rlturalno-oSwiatou,vclr:
5) lnstruktor terapii zajgciouej:
(',) lnni specjali6ci zatrudnieni r,v zale2noSci od potrzeb. ktore odpowiada.j4 rodzajowi i zakresowi

uslLrg 6w iadczonyclr r,v dorn r-r.

2. Szczegcilowe obowi4zki pracownik6w okreSlone s4 w karcie zadafi stanowiska pracy.
u zakresie czyttnoSci ustalonyclt przez Kierownika Srodowiskowego Domu Sarnopomocy.

3. Prac4 SDS kicruie Kierou,nik zatrudniony przez Burmistrza Miasta Sandomierz.
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$ 7. l. Do zadari liierorvuika nalezy:

l) I(ierorvanie i z.arzqd'zante SDS;
:) Ponoszenie odpou,iedzialno(ci za prau,idlowe flr.rnkc-jonowanie Domu zgodnie z obowi4zr:iqcymi

\r tynr zakresie alitarli prau,rrvnril
i) Sporzaclzattie l{egular-ninu organizac5zinego SDS, programu clzialalno5ci iplan6u,pracy na kazdy

rol<:
-l) Dbanie o zape'rvnieuie i utrzyrlanie oclpowieclniego poziornu LrslLrg swiadozonych przez SDS;
5 ) Sporzqclzanie sprarvozdafi z. dz.ialalnoSci SDS:
6) Merytory,czny nadzol nad prac4 zespoiu wspiela-i4co - alitywizLri4cego;
l) Kierorvnik SDS Lrstala. organizac.ie i r,vervtikuje bie2aca pracQ pracownik6w:
ll) I(oorclyttou,arrie i nadzorowanie pracy pracowrrikorv zatrudniouych w Sroclowishowynr Domr-r

Snrrropornocy:
9) Przvdzielanie podleglym pracowttikorn Don-ru zadah oraz spraworvanie rladzorul nad wlaSciwynr

iclr wykonanieur;
l0) Ksztaltowanie u,(r6d personelLr rvla6cirvego stosunku do powierzonych obowiqzli6w, kultury

pracy. zasad gospoclarnoSci i rzetelno(ci pracy;
I I ) Dbanie o bezpieczeristwo Lrczestnik6w i pracor,vnik6r,r,:

l2) Dbanie o zapewnieuie i utrzyrnarrie odpowieclniego poziomu Lrslug;

v l3) Organizowania pracy Donru:
l;1) Nadzor uad plowaclzorr4 clohunrentacj4 wewngtrzn4 Domu;
l5) Dbanie o por.vierzoue mienie.

?. Pracowttik Sroclowiskowego Domu Samopomocy 6wiaclcz4cy uslugi ua rzecz os6b
niepe{rrosprarvnych powinien w szczeg6irroSci:

1) Srviaclczyc LrslLrgi na rno2lirvie.iak na-jwyZszvm poziontie;
2) Kierowad sig zasaclq dobra uczestnik6r.v:
j) Szartowa6 goclnoSi uczestnikorv:
.1) Stosowac ztrsadg indywiclualizacji i po<lnriotowo(ci.

3. lQ?-dy placorvnili zoborviqzany.iest do:

I ) Dbania o bezpieczeristr;r,o uczestnil<ow w czasie trrvania zajq6;
:l) Przestrzegarria ta-iernnic)/ zawodoweji
l) Systenratycznego prowadzerria clziennika pracy wtasnej oraz inne-j dokumentac-ii wynika.j4ce.j

z toliu pracy:
.l) Przestrzegania plzepis6w Bl-{P. PPOZ i dyscypliny pracy;
5) Stalego pozysliirvauia u,iedzy z zaliresu prac-\/ z, osotrami niepelnosprawnynti:
6) (iritntorvttego zapozuatria sig z urozliwo6ciami i ograriiczenianri r.l,ystgpuj4cymi u podopiecznych

oraz clostosotvania forrir i rnelod pracy terapeutycznei do.jego potrzeb.

ROZDZIAT, S

WEWN 4TRZNA ORG ANIZACJA

$ tt. Zajgcia w Srodowiskorvynr Dorlu Samoponrocy prowadzone s4 \4, oparciu o roczny plan
prtrcy i []rogral'n clzialalnoSci na dan1,. rok zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sandontierza
i zaakceptorvany prz.ez Wydzial Polityki Spoleczne.j Swigtokrzysliiego UrzgdLr Wo.jewodzkiego
u,Kielcach.



$ 9. Llczestnicy bior4 udzial w za-lgciach zgodnie z tygodniowyur harrrouogramenl za-iEc oraz
i rr tlr, r,r, i d ua l nym p la nern postgpowarr ia rvsp ierai Eco-aktywizui 4cego.

$ 10. l. l;tigcia prowadzone sq w ranrach:

I ) Pracorvui l<ulinarne.i:
l) Pracowni plastyczne.i;

i) Pracorvrri stolarsko-nrodelarskie.i:
,l) Pracowni I<ortrputerowe.i;
5) l'racowni rehabilitacy.ine'i:
6) Pl'flc1rrlvni sp()t'to\\L'i:

I)onaclto podop ieczn i korzystaj q ze stalego wsparc i a psycho logiczr.lego.

2. Za.iEcia odbyu,a.iq sig zar6r,vno w ponrieszczeniach plac6wki - pracowniach jak i w pol<o.jLr

lr vciszeri. l\a\viarcnce onz po'za lludyrrkiern.

$ 11. l. Czas trwania za.jgc dla uczestnik6w wynosi 6 godzin dziennie, w godzinaclt od 8.30
do 11.00 oraz od 11.30 do 15.00. w trakcie z.a-iqc przeu,idziana.lest p6tgodzinna prz"erwa dla
tuczestnil,6rv za.igc na posilek wlasny i ocipoczynek w godzinach od I 1.00 do I 1.30.

2.Dwie goclziny ti. od 8.00 - 8.30 i 11.00 -- 11.30, 15.00 - 16.00, poza czasem zajg(, clla

r rczestu i k6w przeznacza s i g na czyn noSc i porz4d liorvo-t'rrqau izacy.i rre,

3.W czasie przerwy na posilel< w'lasnl'codziennie opiekg uad uczestuikami pelni jeden

pracorvnik w pracor,vni liulinarnej i w kar,r,'iarence. r,vedlug ustalouego weu,ngtrzllego harmonogralnu.

$ 12. Donr nie zapewnia us{ug trarisportou,ych polegtr.i4cych na dowozeniu na zajgcia
i oclrvoZenir"r po zztlgciach. W przypaclliLr uczestnih6w potr:zebLrj4cych pomocy r,v dotarciLr na zajgcia
ipou,r'ocie do domu po zajgciach pracownic),Dornu udzielq odpowiednie.j pomocy.

$ 13. W raurach dzialalnoSci l)orlr:, odbywaj4 siq za.lgcia klubou,e przez)aczotre dla os6b
oczektrfqcych na lrrzl,igcie do dorru or"az by|5,9h uczestniltow.Zajgcia klubowe odbyr,vaj4 sig w pi4tki
u goclzirtach od 13.00 do 15.00.

ROZDZIA\,6

UCZESTNTCY

$ 14. Wsz-v''sc) Lrczestnicy tworzq spoleczno(c. W rarrach spoleczno6ci dziala samorzEd"
i,v1'bieranv spo(r6cl uczestniliovv raz \\'roku. W trakcie rvyborow podopieczrri rvskazu.i4 rowniez
spoSr6cl placor,vuili6r'" I)omu opiekun sarrrorz4du.

$ 15. Zetrrania spoleczno(ci oclbvr,va.iq sig stosou,nie do potrzeb uczestnik6w oraz organizac-ii
pracl' Dontu. Nie rzadziejjecftrah niz.ieden raz w miesi4cr:.

$ 16. t.LJczestttik ma prau,o do:

I ) Korzystarria z uslug rehabilitacyjnvch zgodnie z zalecenierr leltarza po okazanir"r
odporv iedn iego zaSrvizrclczen ia;



I

I

2) Korzystania z wszystkich proponowanyclt form aktywno5ci:
3) Godnego traktor.r,auia i szacunku;
4) Czasou,ego zr,volnierria z uczestnictwa r,v zajgciach ze wzglgdu na zle sarnopoczucie;
5 ) Zwolnienia sig r,r, czasie tru,ania zajg{, z powod6rv osobistych;
(.,) WyborLr lbrrn i rodzaju za.iEi z.iakich chce korzysta;
1) Nieobecno(ci na za.igciaclr w uzasadnionych przypadkach, tJ. hospitalizacja oraz choroba.

2. [Jczestnili nra obowiqzek:

I ) Przestrzegania przl,jgtych zasad okle5lonych w regulaminie DorrLr, regulaminie
poszczegtilnych pracorvni i instrukcii BHP i PPOZ oraz innyclr obowi4zLrjqcych dokument6w:

2) Wspotpracy z terapelrtanri r.v procesie wlasnej rehabilitac.ii;
3) Poszanowania pra\,v i wolno6ci innych os6b w tym zar6wrro wsp6luczestnik6w, jal<

i personelu:
4) Poszanou,ania nrienia bgd4cego r,vlasno5ciq domu;
5) Przestrzegania nonr i zasacl wsp6l2ycia spolecznego;
6) Akty'rvnego udzialu w r,vybranyclt przez siebie fornrach i rodza.iach zajEc;
7) Podpisywania sig na li(cie obecnoSci;
B) W trosce o bezpieczeristwo pozostatych uczestnik6r,v uczestnicy z nasilonymi objawarli

chorob stanorviqcy zaglozenie dla innych os6b" nie mogq LlczQSZczac w czasie zaostrzenia
objaw6w clo plac6wki;

9) Dba6 o higieng osobist4 i wyglqd zewnQtrzny oraz porz4dek w swoich rzeczach i wok6l
siebie;

l0) Korzystad z oburvia zmiennego;
I l) Angazowarria sig w porz4dhi na terenie Domu dla dobra caie.i spoleczno5ci i w ramaclr

poszerzania lvlasuyclr umie.igtno:ici w tynr zahresie.

$ 17. Na terenie Domu zabrania sig:

l) Agresji slowrrej i fizycnle.i.
2) Przebywania pod wplywem all<oholu lub innych substancji psychoaktyrvnych.
3) Niszczenia i przywlaszczania cudzego rnienia w l.yn'l rnienia Domu.
4) Wuoszeuia na tereu Domu substancii psychoaktyrvnych oraz alkoholu i ich spozywania.
s)

$ 18. W stosunku do Lrczestnik6r,i,, kt6rzy w sposrib raZqcy,powtaruajqcy sig naruszajqzasady
rustalone rv donru zespol wspierajqco-aktywizujqcy moze pod.i46 decyzjg o:

l) Z.obowiqz.anir-r uczestttika do naprar,vy bqd2 odkupienia w sytuacji celowej dewastacji lub
liradzie2t, nrienia zna.idui4cego sig na wyposazeniu Dolnu.

2) .leclrrorazorv5rrtt zal<azie udzialu w zabaw'ach, konkursach. wycieczkach, zawodach.
3) W szczeg6lnyclr przypaclkach (takich jal<: stosowanie przerrrocy, braku wsp6lpracy

w pokony,uvaniu trLrdne.i wlasnej sytllac-ii zyciowej) zesp6l wspieraj4co-aktywizLrj4cy
rvnioskuje clo Dyrektora OSrodka Pomocy Spolecznej o uchylenie decyzji kiemj4cej.

$ 19. LJczestnicy za wykazvwanie aktywrro(ci iinicjatywg wtasn4 podczas zajgc otrzynrujq
prrnlity gronradzone na tablicy punktowej. Pigcioro uczestnik6w z najwylszq liczb4 punkt6w na

I<oniec nriesiqca otrzyrnuie drobrre upominki w postaci np. slodyczy przyznawane podczas
zehrarr ia spolcczrrosc i.

i



ROZDZIAI.,T

POSTANOWIBNIA KONCOWE

$ 20. l. I{esttlamin.jest dostgpny dla r,vszystkich pracowniko,,v. podopiecznych i ich rodzin
,uv celu zapoznania siE z.je-Uo t|eSciq.

2. Uczesluili z chu,ilE przyjgcia do Dornu porvinien zapoztlac sig z tre(ci4 niuie.iszego
regu lanr in rr.

i. [{e-uulamin rvchodzi w )ycie z duienr podjgcia Zarzqdzenia przez I(ierowuika
Srrrckrw isltorvego Donrtr Sanrr.lpontocv.

4. Wszelliie zlniauy u porvy2szyrrr Regulaminir: rnog4 by6 wprowadzone przez Kierownika
Donru po uplzedrtint przedloZeniu i zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

5. Regulanrin wchodzi w z1,cie z cluiern I stycznia 20lBr.

Sporz4dzil: Zatwierdzil:

KIE
SroaowisX mo,pornocy,

w

Sandom ier{
/ -a--ee-frronKowsfr*

(podpis Burrn istrza M iasta Sandonr ierza)

ngr Agni Iilimhiade
W Ai,efll

(data i podpis kierora rril<a SDS)


