
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 

 

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

 w Osieku  z dnia 03. 01. 2012 roku w sprawie powołania Zespołu 

Wspierająco – Aktywizującego oraz warunków jego funkcjonowania 

 

 

  Na podstawie  § 8 ust VI Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku, wprowadzonego Zarządzeniem nr 47/2011 Wójta gminy Osiek z 

dnia 30 grudnia 2011 roku, w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 

kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku zarządza, co następuje :  

 

§ 1  

 

1. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku, powołuje się Zespół Wspierająco -  

Aktywizujący.  

2. W skład zespołu wchodzą :   

- kierownik Domu,  

- pracownicy świadczący usługi opiekuńczo – terapeutyczne zatrudnieni w Środowiskowym    

   Domu Samopomocy,   

- Psycholog . 

3. Pracami Zespołu kieruje kierownik Domu.  

 

§ 2  
 

Szczegółowy zakres prac Zespołu, określa Regulamin Zespołu Wspierajaco – 

Aktywizującego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 3 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Domu.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                                                                                  ………………………………… 

 

                                                                                (data i podpis Kierownika ŚDS) 

 

 



 

                                             Załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 

               Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku  
                           z dnia 03 stycznia 2012 r.  

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

ZESPOŁU WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCEGO  

 

§ 1  

 

Regulamin Zespołu Wspierająco – Aktywizującego, zwany dalej ,,Regulaminem”, ustala cele 

oraz szczegółowy zakres prac Zespołu Wspierająco – Aktywizującego, zwanego dalej 

,,Zespołem”.  
 

§ 2  

 

1. Celami pracy Zespołu są :  

a) dokonanie oceny możliwości zaproponowania uczestnikowi indywidualnego planu 

postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego 

realizacji, dotyczy osób które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu (załącznik  

nr 1 do Regulaminu). 

b) opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego  

odpowiednich do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika oraz okresów  jakie będą 

niezbędne do ich realizacji (załącznik nr 2 do Regulaminu).  

c) dokonywanie ocen realizacji indywidualnego planu wspierajaco – aktywizującego 

(załącznik nr 3 do Regulaminu ).  

 

§ 3  

 

1. Zadania Zespołu :  

a) opracowanie oceny możliwości uczestnika, opracowanie indywidualnych planów 

postępowania wspierająco – aktywizującego, dokonywanie ocen realizacji indywidualnych 

planów postępowania wspierająco – aktywizującego,   

b) zebranie co najmniej raz na 6 miesięcy w celu omówienia realizacji indywidualnych 

planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także 

ewentualnej możliwości ich modyfikacji.  

c) w przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego 

uczestnictwo w innych formach wsparcia, Zespół wnioskuje do jednostki prowadzącej lub 

zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu 

kontynuacji procesu usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy 

rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia.  

d) nadzór nad systematycznym korzystaniu z opieki psychiatrycznej i psychologicznej.  

e) zabezpieczenie danych uczestników, które objęte są tajemnicą.  

 

 

 

 



 

 

 

§ 4 

 

1. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, ocena możliwości i karta 

okresowej oceny  realizowane są  w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.  

2. Pracę zespołu koordynuje Kierownik Domu.  

3. Wyznaczony pracownik zapewnia obsługę protokolarną posiedzeń Zespołu.  

4. Kierownik Domu powierza poszczególnym członkom Zespołu wykonywanie określonych 

prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.  

5. W przypadku osób które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzje o 

skierowaniu do domu, wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do 

dokonania przez Zespół Wspierająco – Aktywizujący, oceny możliwości zaproponowania 

osobie indywidualnego planu postępowania Wspierająco – Aktywizującego oraz okresu jaki 

będzie niezbędny do jego realizacji.  

6. Po dokonaniu oceny możliwości i przygotowaniu indywidualnego planu postępowania 

wspierająco – aktywizującego uczestnika kieruje się do domu na czas określony uzgodniony z 

kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco 

– aktywizującego.   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                             Załącznik nr 1 do Regulaminu  

                                                                                                                 Zespołu Wspierająco – Aktywizującego 

 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU 

 

OCENA MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKA  

TYP A i B  

 

od…………..do………...... 

 

Imię i nazwisko …………………………………. 

Data urodzenia…………………………………… 

Data przyjęcia …………………………………… 

Typ ………………………………………………. 

 

Możliwości uczestnika  
(podkreślić występujące) 

Uwagi  
 

Sprawność ruchowa :  
- chodzi samodzielnie  

- porusza się przy pomocy kul, balkonika, 

wózka inwalidzkiego,  

 

 

Samoobsługa :  

- higiena osobista  

- ubierania i rozbieranie się  

- umiejętność samodzielnego jedzenia 

- załatwianie potrzeb fizjologicznych 

- dbanie o czystość i porządek otoczenia 

- przygotowanie posiłków (herbata, kanapki, 

gorące posiłki i inne) 

- korzystanie z sprzętów AGD i RTV 

  

 

Sposób porozumiewania się z otoczeniem :  

- werbalny  

- niewerbalny  

 

 

 

Orientacja :  
- w czasie  

- miejscu  

- przestrzeni  

 

 

Sprawność manualna :  

- chętnie uczestniczy w zajęciach 

manualnych  

- brak motywacji do pracy  

 

 



Intelekt :  

- czytanie 

- pisanie  

- liczenie  

 

 

Dyscyplina pracy :  
- wykonywanie prostych czynności 

- motywacja do pracy 

- wytrwałość 

- troska o mienie 

- wykonywanie poleceń kadry 

 

 

Korzystanie z środków użyteczności 

publicznej :  
- dokonywanie zakupów 

- posługiwanie się telefonem 

- poruszanie się środkami komunikacji  

- załatwianie spraw urzędowych  

- korzystanie z usług służby zdrowia 

 

 

Zachowanie w grupie :  

- umiejętność współpracy z innymi osobami 

- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów 

- umiejętność podporządkowania się kadrze 

- chęć nawiązania relacji z kadrą  

- chęć nawiązania relacji z innymi 

uczestnikami 

- znajomość i stosowanie form 

grzecznościowych  

- dzielenie się z innymi uczestnikami  

- pomaganie innym uczestnikom 

- dostrzeganie potrzeb innych  

 

 

Elementy osobowości :  
- równowaga emocjonalna  

- wytrwałość i cierpliwość w wykonywaniu 

zadań  

- zdolności adaptacyjne do nowego otoczenia 

- aktywność podczas zajęć  

- podejmowanie własnej inicjatywy  

 

 

 

Podpisy :  Kierownika ŚDS   ………………..                                       Podpis uczestnika lub  

                                                                                                                opiekuna prawnego :  

                Członków Zespołu …………………. 

                                                                                                               ………………………… 

                                               …………………. 

 

                                               ………………….                                    Data opracowania:      

 



 

                                                                                                      Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Zespołu Wspierająco – Aktywizującego 
 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU 

 

INDYWIDUALNY PLAN POSTĘPOWANIA  

WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCEGO  

TYP A i B  

 

od……………….do………………. 

 

Imię i nazwisko …………………………………. 

Data urodzenia…………………………………… 

Data przyjęcia …………………………………… 

Typ ………………………………………………. 
 

Lp. SFERA ODZIAŁYWAŃ  

TERAPEUTYCZNYCH 

METODY, FORMY DZIAŁANIA 

TERAPEUTYCZNEGO, 
               

I Trening umiejętności społecznych : 

a) przystosowanie osobnicze : 

- przystosowanie  

- temperament 

- zachowania seksualne  

- dominacja  

b) samodzielność w działaniu:  

- niezależność 

- postawa wobec zajęć 

c) stosunek do innych: 

- komunikatywność 

- postawy wobec innych uczestników 

- relacje społeczne 

- współdziałanie 

d) charakter lub cechy charakterologiczne 

: 

- prawdomówność 

- uczciwość 

- odpowiedzialność 

e) rozumienie ról społecznych   

   

 

II Trening funkcjonowania w życiu 

codziennym :  
a) dbałość o wygląd zewnętrzny  

b) nauka higieny 

c) trening kulinarny 

d) gospodarowanie środkami finansowymi 

 

 



III Trening umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów: 

a) pozytywne relacje uczestnika z 

osobami bliskim 

b) pozytywne relacje uczestnika z innymi 

osobami 

c) korzystanie z środków komunikacji 

publicznej 

d) załatwianie spraw urzędowych 

d) korzystanie z instytucji kultury    

 

IV Trening umiejętności spędzania 

wolnego czasu :  

a) zainteresowanie literaturą 

b) zainteresowanie środkami masowego 

przekazu ( TV, radio, Internet) 

c) udział w spotkaniach towarzyskich 

d) udział w wydarzeniach kulturalnych 

 

V Poradnictwo psychologiczne  

 

 

VI Poradnictwo psychiatryczne   

 

 

VII Sfera poznawcza ( intelekt): 
a) słownik  

b) wiadomości 

c) rozumienie 

d) spostrzeganie 

d) myślenie przyczynowo – logiczne 

e) analiza i synteza wzrokowa  

f) orientacja przestrzenna 

g) pamięć  

h) koncentracja uwagi 

i) wnioskowanie i rozumienie materiału 

werbalnego  

 

 

VIII Sfera emocjonalna :  
a) asertywność 

b) empatia  

c) umiejętność kierowania swoimi 

emocjami  

 

IX Sfera ruchowa :  

a) koordynacja  

b) wytrzymałość 

c) zręczność  

d) szybkość  

e) sprawność manualna  

 

 



Niepełnosprawność ruchowa : 

a) uszkodzenie układu nerwowego lub 

systemu mięśniowego  

b) brak kończyn lub ich części  

c) niepoprawne uformowanie szkieletu  

 

X Sfera zdrowia : 

a) świadomość choroby  

b) znajomość objawów zwiastunowych  

c) znajomość działania leków  

d) samodzielność w przyjmowaniu leków  

e) systematyczność w procesie leczenia 

 ( różny zakres specjalistyczny ) 

f) zaangażowanie w proces leczenia  

 

 

 
Podpisy :  Kierownika ŚDS   …………………                                     Podpis uczestnika lub  

                                                                                                                opiekuna prawnego :  

                Członków Zespołu …………………. 

                                                                                                               ………………………… 

                                               …………………. 

 

                                               …………………. 

                                                                                                     Data opracowania:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                

                                                                                                      Załącznik nr 3 do Regulaminu  

Zespołu Wspierająco – Aktywizującego 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU 

 

OCENA REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU POSTĘPOWANIA   

WSPIERAJACO – AKTYWIZUJĄCEGO  

TYP A I B  

 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………. 

Data urodzenia…………………………………… 

Data przyjęcia …………………………………… 

Typ ………………………………………………. 

 

 

 

Lp. SFERA ODZIAŁYWAŃ  

TERAPEUTYCZNYCH 

OCENA REALIZACJI 

INDYWIDUALNEGO PLANU     

I Trening umiejętności społecznych : 
a) przystosowanie osobnicze : 

- przystosowanie  

- temperament 

- zachowania seksualne  

- dominacja  

b) samodzielność w działaniu:  

- niezależność 

- postawa wobec zajęć 

c) stosunek do innych: 

- komunikatywność 

- postawy wobec innych uczestników 

- relacje społeczne 

- współdziałanie 

d) charakter lub cechy charakterologiczne : 

- prawdomówność 

- uczciwość 

- odpowiedzialność 

e) rozumienie ról społecznych   

   

 

II Trening funkcjonowania w życiu 

codziennym :  
a) dbałość o wygląd zewnętrzny  

b) nauka higieny 

c) trening kulinarny 

d) gospodarowanie środkami finansowymi 

 

 



 

III Trening umiejętności interpersonalnych i 

rozwiązywania problemów: 

a) pozytywne relacje uczestnika z osobami 

bliskim 

b) pozytywne relacje uczestnika z innymi 

osobami 

c) korzystanie z środków komunikacji 

publicznej 

d) załatwianie spraw urzędowych 

d) korzystanie z instytucji kultury    

 

IV Trening umiejętności spędzania wolnego 

czasu :  

a) zainteresowanie literaturą 

b) zainteresowanie środkami masowego 

przekazu ( TV, radio, Internet) 

c) udział w spotkaniach towarzyskich 

d) udział w wydarzeniach kulturalnych 

 

V Poradnictwo psychologiczne  

 

 

VI Poradnictwo psychiatryczne   

 

 

VII Sfera poznawcza ( intelekt): 

a) słownik  

b) wiadomości 

c) rozumienie 

d) spostrzeganie 

d) myślenie przyczynowo – logiczne 

e) analiza i synteza wzrokowa  

f) orientacja przestrzenna 

g) pamięć  

h) koncentracja uwagi 

i) wnioskowanie i rozumienie materiału 

werbalnego  

 

 

VIII Sfera emocjonalna :  
a) asertywność 

b) empatia  

c) umiejętność kierowania swoimi 

emocjami  

 

IX Sfera ruchowa :  

a) koordynacja  

b) wytrzymałość 

c) zręczność  

d) szybkość  

e) sprawność manualna  

Niepełnosprawność ruchowa : 

 



a) uszkodzenie układu nerwowego lub 

systemu mięśniowego  

b) brak kończyn lub ich części  

c) niepoprawne uformowanie szkieletu  

 

X Sfera zdrowia : 
a) świadomość choroby  

b) znajomość objawów zwiastunowych  

c) znajomość działania leków  

d) samodzielność w przyjmowaniu leków  

e) systematyczność w procesie leczenia 

( różny zakres specjalistyczny ) 

f) zaangażowanie w proces leczenia  

 

 

 
Czy uczestnik wymaga dalszego wsparcia ? TAK / NIE  

 

Działania dla uczestnika :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy :  Kierownika ŚDS   …………………                                     Podpis uczestnika lub  

                                                                                                                opiekuna prawnego :  

                Członków Zespołu …………………. 

                                                                                                               ………………………… 

                                               …………………. 

 

                                               …………………. 

                                                                                                     Data opracowania:      

 


