REGULAMIN UCZESTNIKÓW
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „TĘCZA”
W SZCZECINIE

§ 1.
Regulamin

Uczestników

ORGANIZACYJNEGO
STOWARZYSZENIU

wprowadzony

został

ŚRODOWISKOWEGO
POMOCY

DZIECIOM

na
DOMU

I

podstawie

REGULAMINU

SAMOPOMOCY

MŁODZIEŻY

PRZY

NIEPEŁNOSRAWNEJ

RUCHOWO „TĘCZA” W SZCZECINIE wprowadzonego Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
z dnia 11.09.2015 r.
§ 2.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest czynny w godzinach 7.00- 16.00. W przypadku
organizowania spotkań integracyjnych lub okolicznościowych godziny pracy ośrodka mogą
ulec zmianie.
§ 3.
Każda osoba przyjęta do ŚDS zostaje zapoznana z Regulaminem Uczestników i jest
zobowiązania do jego przestrzegania.
§ 4.
Uczestnikiem może być:
 Osoba dorosła z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną;
 Osoba dla której została wydana decyzja administracyjna kierująca do Środowiskowego
Domu Samopomocy;
 Osoba, która nie wymaga leczenia szpitalnego;

§ 5.
1. Uczestnik ma prawo do:
 Samostanowienia;
 Godnego podmiotowego traktowania;
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 Poszanowania swojej godności i prywatności;
 Ochrony przed dyskryminacją;
 Korzystania z prowadzonych w ŚDS form wsparcia zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i zaleceniami Zespołu Wspierająco – Aktywizującego;
 Uzyskania

stosownej

pomocy w

zaspokajaniu

swoich

potrzeb,

oczekiwań

i zainteresowań;
 Uczestnictwa w organizowanych przez ŚDS uroczystościach, wycieczkach itp.;
 Zgłaszania pracownikom ŚDS swoich uwag i propozycji;
 Swobodnego dysponowania informacją o sobie tj. prawo wglądu do wszelkiej
dokumentacji jego dotyczącej, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych prawo to
przysługuje opiekunowi prawnemu;
 Zgłaszania skarg i wniosków dotyczących zadań i działalności ŚDS;
2. Uczestnik ma obowiązek:
 Aktywnie uczestniczyć w realizacji planu wspierająco- aktywizującego;
 Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku w ŚDS;
 Przestrzegać zasad współżycia społecznego;
 Okazywać szacunek kolegom, terapeutom i opiekunom;
 Przeciwstawiać się objawom brutalności i wulgarności;
 Szanować przekonania i poglądy innych osób;
 Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczestników ŚDS;
 Troszczyć się o mienie ŚDS oraz jego estetyczny wygląd;
 Starać się utrzymać czystość i porządek na terenie ŚDS i całego obiektu Centrum;
 Stosować się do zaleceń pracowników ŚDS;
 Zgłaszać planowane nieobecności oraz usprawiedliwiać każdą nieobecność;
 Przestrzegać obowiązującego regulaminu, oraz regulaminów pracowni

§ 6.
1. Na terenie ośrodka nie wolno:
 Stosować przemocy;
 Posiadać i spożywać alkoholu i innych substancji odurzających;
 Palić tytoniu poza miejscem wyznaczonym;
 Korzystać bez porozumienia z opiekunem z narzędzi i urządzeń;
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 Opuszczać ŚDS w godzinach zajęć bez porozumienia z opiekunem i wpisania
w zeszyt wyjść;
 Wynosić z terenu ŚDS urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie ośrodka,
oraz prac wykonanych z materiałów zakupionych przez ośrodek;
2. Uczestnik może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
 Gdy przejawia nieustającą silną agresję wobec innych zagrażającą 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 zmianę w tym zakresie;
 Z powodu długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności;
3. W przypadku naruszenia zasad współżycia w ŚDS przewiduje się następujące
skutki:
 Upomnienie jakiego udziela zespół wspierająco – aktywizujący;
 Upomnienie pisemne udzielone przez Kierownika ŚDS;
 Zawieszenia w prawach Uczestnika;
 Decyzja uchylająca wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie
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