REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „CHATKA”
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Nowym Targu

Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe
zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Chatka” (ŚDS)
zwanego dalej Domem.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników Domu bez względu na rodzaj
wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe, a także uczestników.
§2
Środowiskowy Dom Samopomocy działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 75, poz. 1362 z późn. zm);
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r., Nr 238,
poz. 1586 z późn. zm.);
4) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia
1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach
pomocy

społecznej

i

środowiskowych

domach

samopomocy

(Dz. U. z 1996 r., Nr 5, poz. 38 z późn. zm.);
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5) Statutu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną;
6) Statutu

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

„Chatka”

Polskiego

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło
w Nowym Targu;
7) uchwały Zarządu Koła o wystąpieniu do Zarządu Głównego Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym o powołanie
Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 2 grudnia 2002 roku;
8) Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym o powołaniu Środowiskowego Domu
Samopomocy z dnia 17 lutego 2003 roku.
§3
1. Dom ma swoją siedzibę w Nowym Targu, ul. Podtatrzańska 47a.
2. Terenem działania Domu jest Gmina Miasto Nowy Targ, oraz okoliczne gminy.
3. Organem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy „Chatka” jest Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło
w Nowym Targu.
4. Organem zlecającym realizację zadania jest Gmina Miasto Nowy Targ.
5. Kontrolę

merytoryczną

nad

standardem

usług

świadczonych

w

Domu

i finansową sprawuje Burmistrz Miasta Nowy Targ.
§4
1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Chatka” w Nowym Targu jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną

dla 30 osób z zaburzeniami

psychicznymi i obejmuje wsparciem osoby upośledzone umysłowo oraz osoby
wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

typu BC,

zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2011r. (Dz.U. Nr 238 poz.1586).
2. W razie potrzeby liczba miejsc może zostać zmieniona, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Wojewodą.
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3. Dom, w miarę możliwości, zapewnia dojazd uczestników na zajęcia samochodami
Stowarzyszenia.
4. Warunki pobytu oraz ewentualną odpłatność za korzystanie z ŚDS określa decyzja
o skierowaniu. Jest to odpłatność miesięczna, ustalona przez organ zlecający
realizację zadania zgodnie z art.51 b ust.1 Ustawy o pomocy społecznej.
5. Środowiskowy Dom Samopomocy „Chatka” nie pobiera opłaty za świadczone
usługi.
6. Osoby oczekujące na decyzję administracyjną, za zgodą kierownika Domu mogą
korzystać z zajęć w Placówce.
§5
Środki na prowadzenie Domu pochodzą z:
1) dotacji celowej Wojewody Małopolskiego;
2) innych środków pozyskanych przez Stowarzyszenie.
Cele i zadania
§6
1. Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy „Chatka” określa § 6 Statutu.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w celu realizacji zadań współpracuje
(w zależności od potrzeb) z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz innymi
podmiotami m.in.:
1) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu;
2) ośrodkami pomocy społecznej;
3) Poradnią Zdrowia Psychicznego i innymi placówkami opieki zdrowotnej;
4) Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu;
5) rodzinami i opiekunami uczestników;
6) organizacjami pozarządowymi;
7) instytucjami kultury;
8) placówkami oświatowymi.
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Zasady funkcjonowania Domu
§7
1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Chatka” działa od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:30 – 15:30, w tym co najmniej 6 godzin dziennie prowadzi się
zajęcia z uczestnikami.
2. Przerwa w funkcjonowaniu Domu ustalana jest przez Zarząd Koła na wniosek
Kierownika ŚDS.
3. O planowanej przerwie informowana jest jednostka zlecająca zadanie oraz Wydział
Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
§8
1. W

Środowiskowym Domu

Samopomocy „Chatka” obowiązuje

zasada

jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności.
2. Domem kieruje kierownik, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez
niego pracownik.
3. Zarząd Koła zatrudnia kierownika Domu i upoważnia go do zatrudniania
pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Placówki, w tym:
1) pracowników merytorycznych:
a) instruktora/terapeutę zajęciowego,
b) psychologa,
c) pielęgniarkę,
d) pracownika socjalnego,
e) opiekuna,
f) fizjoterapeutę,
g) innych pracowników – w zależności od potrzeb;
2) pracowników administracyjno-obsługowych:
a) księgową,
b) kierowcę,
c) sprzątaczkę.
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4. Zasady zatrudniania oraz warunki pracy i płacy w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Chatka” określają Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu.
5. Szczegółową strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy
„Chatka” przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§9
1. Kierownik i pracownicy merytoryczni tworzą Zespół Wspierająco - Aktywizujący.
2. Zadania Zespołu Wspierająco – Aktywizującego określa § 8 Statutu.
§10
1. Osoby przyjmowane są do Środowiskowego Domu Samopomocy „Chatka” na
podstawie decyzji administracyjnej organu zlecającego zadanie, w porozumieniu
z kierownikiem Domu.
2. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.
3. W sytuacji braku możliwości realizacji indywidualnego planu postępowania
wspierająco – aktywizującego,

kierownik ŚDS może wnioskować do organu

wydającego decyzję o zmianę formy wsparcia.
4. Kierownik

Domu

może

wnioskować

do

organu

zlecającego

zadanie

o uchylenie decyzji dla uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się
narusza ustalony porządek i zasady obowiązujące w Domu.
§ 11
1. Zajęcia dla uczestników organizowane są indywidualnie i w grupach.
2. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika określa indywidualny plan
wspierająco – aktywizujący.
3. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach, okresowo postępowanie wspierająco – aktywizujące może być prowadzone w domu uczestnika.
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4. Postępowanie wspierająco-aktywizujące obejmuje następujące działania:
1) treningi, w tym:
a) trening funkcjonowania w codziennym życiu;
b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
2) poradnictwo psychologiczne i wsparcie dla uczestników, rodziców i opiekunów;
3) pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu ich spraw życiowych;
4) niezbędną opiekę;
5) terapię ruchową;
6) różne formy rekreacji;
7) terapię zajęciową;
8) integrację społeczną.
§12
1. Przedstawiciele uczestników tworzą Radę Domu, działającą w oparciu o odrębny
Regulamin.
2. Prawa i obowiązki uczestników reguluje Regulamin Uczestnika.
§ 13
1. Dom prowadzi dokumentację indywidualną i dokumentację zbiorczą uczestników,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238
poz.1586).
2. Dom prowadzi również dokumentację inną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Placówki.
3. Dokumenty przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieupoważnionym.
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Postanowienia końcowe
§ 14
1. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Koła
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Nowym Targu.
2. Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Nr 7/16 z dnia 10 października 2016
roku.
3. Traci moc Regulamin przyjęty Uchwałą Zarządu Koła

Nr 17/11 z dnia

19 września 2011 roku.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy „Chatka”
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu

ZARZĄD
KOŁA
WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW
KOŁA

ZARZĄD KOŁA

KIEROWNIK ŚDS

PRACOWNICY
MERYTORYCZNI
I
PRACOWNICY
OBSŁUGI

KOMISJA REWIZYJNA

KSIĘGOWA KOŁA

KSIĘGOWA
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