Załącznik nr 3
do Regulaminu organizacyjnego OPS w Słubicach

Regulamin organizacyjny
Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób Psychicznie Chorych

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie chorych zwany dalej
Środowiskowym Domem Samopomocy” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009 roku t.j.Nr
175 poz. 1362 z póżn.zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z
1994 roku Nr 111 poz.535 z późn.zm.).
3. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z 27 sierpnia 2008 nadany
Uchwałą Nr XXIV/226/08 Rady Miejskiej w Słubicach
4. Niniejszego Regulaminu.
§ 2. 1.Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia tzw. środowiskową
1. formą pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym
środowisku, świadczącą usługi dla osób niepełnosprawnych.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Ośrodka
Pomocy Społecznej funkcjonującą w strukturze Ośrodka
§ 3. 1.Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany jest w Słubicach przy ulicy
Sienkiewicza 1.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00 do 15.00.Zajęcia uczestników odbywają się od godz. 9.00 do godz. 14.00.
1.
§ 4 . Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy
należy:zapewnienie osobom niepełnosprawnym i osobom z zaburzeniami psychicznymi
pomocy i opieki w zakresie podstawowych potrzeb oraz w zakresie udziału w aktywnych
formach pracy w grupie oraz w środowisku.
§ 5. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje swoje zadania poprzez:
–
prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
–
udzielanie pomocy podopiecznym przy spożywaniu posiłku,
–
zapewnienie opieki rehabilitacyjnej,
–
prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej podopiecznych i
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 6. 1.W Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje Zespół Rehabilitacyjny
powołany zarządzeniem Kierownika OPS.
2.Zespól Rehabilitacyjny składa się z pracowników ŚDS i uczestnika.
3.Zespół Rehabilitacyjny podejmuje działania w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na pół roku.

§ 7. 1.Do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są osoby na podstawie
decyzji administracyjnej Kierownika OPS, w oparciu o następujące dokumenty:
1. - wniosek osoby zainteresowanej o korzystanie z pomocy ŚDS,
- wywiad środowiskowy,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osób
niepełnosprawnych)
2. Decyzje kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy zawiera:
–
okres przyznania tej formy pomocy,
–
zakres świadczeń ŚDS,
–
określenie zasad odpłatności
1.
§ 8. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością ŚDS i zatrudnionymi tam
pracownikami sprawuje Kierownik OPS.
2.Strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy tworzy:
- instruktor terapii zajęciowej,
- pracownik socjalny,

§ 9. Wszystkie zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w formie
przewidzianej dla jego wprowadzenia.
§ 10. Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego OPS w
Słubicach
§ 11. Regulamin wchodzi w życie OPS z dniem podpisania przez Kierownika OPS w
Słubicach

