REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W KROŚNIE
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie czynny jest od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W przypadku organizowanych imprez kulturalnooświatowych lub innych, godziny pracy ośrodka mogą ulec zmianie.
I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
1.Każdy uczestnik Domu ma prawo do korzystania z dostępnych form terapii,
treningów samoobsługi i umiejętności społecznych proponowanych w ramach
indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego oraz współpracy z personelem
ośrodka w rozwiązywaniu osobistych problemów.
2. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w
porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.
3. Każdy podopieczny ma prawo uczestniczyć i współdziałać w tworzeniu różnych
form działalności na rzecz pozostałych uczestników oraz innych osób
niepełnosprawnych.
4. Z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia uczestnik ma prawo do odmowy w
uczestniczeniu w zajęciach.
5. Uczestnicy Domu zobowiązani są szanować prawa pozostałych osób naszej
wspólnoty, ich prywatności, a także do przestrzegania zasad współżycia
społecznego.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń personelu
wynikających z aktualnych potrzeb.
7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dbania o mienie i wyposażenie Ośrodka, a w
razie umyślnego zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność materialną za
wyrządzoną szkodę zgodnie z przepisami.
8. Wszyscy uczestnicy ŚDS mają obowiązek dbać o czystość pomieszczeń i
przyległego do budynku terenu.
9. Przewidywana nieobecność w ŚDS należy zgłaszać w dniu poprzedzającym tą
nieobecność Kierownikowi Domu bądź opiekunowi. Nieobecność można zgłaszać
telefonicznie do godz. 8.00 rano w dniu, w którym podopieczny nie może przybyć do
Ośrodka.

10. Każdy uczestnik ma prawo do jednego posiłku dziennie przygotowanego w
ramach terapii kulinarnej.
11 .Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu zajęć oraz
ogólnych zasad współżycia w ośrodku.
12.Każdy uczestnik ma prawo do zgłaszania skarg i wniosków.
12.Personel i podopieczni zobowiązani są do przestrzegania przepisów p/poż i BHP.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1.Na terenie ŚDS nie wolno:
1) stosować przemocy wobec uczestników i pracowników,
2) posiadać i spożywać napojów alkoholowych i innych substancji odurzających,
3) palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym,
4) korzystać bez porozumiewania się z opiekunem z narzędzi i urządzeń będących
na wyposażeniu Domu a mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników,
5) opuszczać ŚDS w godzinach zajęć bez uzgodnienia z opiekunem i wpisaniu się
do zeszytu wyjść.
6) wynosić z terenu placówki urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie
Ośrodka, oraz prac wykonanych z materiału zakupionego przez ośrodek.
2.Wprowadza się możliwość skreślenia uczestnika z listy w następujących
przypadkach:
-gdy podopieczny przejawia nieustającą silną agresję wobec innych zagrażając ich
zdrowiu,
-gdy w sposób rażący narusza porządek i dyscyplinę w grupie,
-gdy przez dłuższy czas nie korzysta z żadnych proponowanych przez terapeutów
zajęć i nie widać szans na zmiany w tym zakresie,
-z powodu długotrwałej ciągłej nieobecności w Domu bez zasadnego
usprawiedliwienia.
3.W razie naruszenia zasad współżycia w ŚDS przewiduje się skutki:
-upomnienie jakiego udziela zespół wspierająco-aktywizujący,
-upomnienie w formie pisemnej udzielonego przez Kierownika ośrodka,
-zawieszenie w prawach uczestnika ŚDS,
-decyzja uchylająca wydana przez Dyrektora MOPR

