
ZARZĄDZENIE NR 8/2016

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Osieku  z dnia 30.12.2016 roku w sprawie ustalenia procedur obowiązujących w 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku

  Na podstawie punktu VIII  Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku, zarządzam co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się do stosowania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku następujące 
procedury:

1. Procedura przyjęcia do Środowiskowego domu Samopomocy – załącznik nr 1
2. Procedura  określające zasady postępowania w Środowiskowym Domu Samopomocy 

w Osieku – załącznik nr 2
3. Procedura działania w sytuacji nadmiernego pobudzenia uczestnika zagrażającego 

sobie lub otoczeniu– załącznik nr 3
4. Procedura postępowania w razie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia (wypadku) 

–  załącznik nr 4
5. Procedura postępowania w przypadku zdarzeń kryzysowych– załącznik nr 5
6. Procedura w przypadku ataku padaczki u uczestnika zajęć – załącznik nr 6

          § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        



Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 8/2016

Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku

z dnia 30.12.2016 r. 

Procedura przyjęcia

 do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku zwany dalej ŚDS, jest przeznaczony dla 
dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

2. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wystawionej przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

3. Termin przyjęcia do ŚDS określa kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną 
lub jej opiekunem i pracownikiem socjalnym GOPS w Osieku. W razie braku miejsc 
osoba ubiegająca się o przyjęcie po złożeniu wniosku zostaje naniesiona na listę osób 
oczekujących.

4. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w ŚDS lub jej opiekun 
prawny, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. Po wstępnej 
rozmowie z pracownikiem socjalnym i złożeniu wniosku zostaje ustalony termin 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

5. Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych 
zajęć terapeutycznych ŚDS zobowiązana jest do posiadania lub złożenia  
następujących dokumentów:

a) wniosek o skierowanie do ŚDS  - składany do GOPS w Osieku, 

b) dowód osobisty,

c) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa 
o występujących zaburzeniach psychicznych 

d) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji 
osób niepełnosprawnych fizycznie 

e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takie posiada)

f) zaświadczenia o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za 
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (decyzje o wysokości renty/ 
emerytury, zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, itp.) – dokumentacja 
potrzebna do złożenia w GOPS w celu weryfikacji czy dana osoba będzie 
musiała ponosić odpłatność, 



6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku po otrzymaniu kompletu 
dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej 
kieruje osobę zainteresowaną do ŚDS, tym samym upoważnia do korzystania z usług 
tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za 
pobyt na podstawie art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Pierwsza decyzja 
kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu 
określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. 
Następne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z 
kierownikiem ŚDS.

7. Decyzja administracyjna Kierownika GOPS w Osieku zostaje przekazana do ŚDS.

8. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji 
przez uczestnika bądź opiekuna prawnego, lub na wniosek kierownika ŚDS w 
przypadku długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności bądź agresywnego lub 
niewłaściwego zachowania które zaburza funkcjonowanie placówki bądź działa 
krzywdząco na pozostałych uczestników.



Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 8/2016

Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku

z dnia 30.12.2016 r. 

Procedury 

określające zasady postępowania 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku

1. Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż                
3 miesiące, w celu stworzenia przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny 
możliwości uczestnika i określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-
aktywizującego 

2. Każdy uczestnik w ŚDS ma założoną teczkę w której znajdują się następujące 
dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 

(uczestnik) lub podanie o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Osieku (opiekun prawny). Rezygnacje, zgody i oświadczenia.
2. Zgoda na publikację wizerunku (uczestnik) lub zgoda na publikację wizerunku 

(opiekun prawny).
3. Zaświadczenia lekarskie – lekarz ogólny, lekarz psychiatra.
4. Karta osobowa uczestnika zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy.
5. Karta zgłoszenia uczestnika zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy 

(diagnoza oparta na rozmowie z uczestnikiem, jego rodzicami bądź 

opiekunami).
6. Decyzje administracyjne wystawione przez GOPS w Osieku. 
7. Orzeczenia – orzeczenia PCPR, orzeczenia Zus.
8. Ocena możliwości uczestnika typ A i B.
9. Indywidualny plan postepowania wspierająco – aktywizującego typ A i B.
10. Ocena realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – 

aktywizującego typ A i B.
11. Notatka z postępowania wspierająco-aktywizującego Typ Domu A i B.

(notatki logopedyczne, fizjoterapeutyczne, terapeutyczne)
12. Opinia Psychologiczna – ocena stanu psychicznego wzór i forma wskazane 

przez psychologa.  
13. Opinia Lekarza Psychiatry/Neurologa.



14. Dokumentacja medyczna (wszelkie dokumenty dotyczące badań, pobytów w 

szpitalu, pobytu na turnusach)

3. Dopuszcza się tworzenie notatek służbowych które dotyczą kontaktu z uczestnikami, 
ich opiekunami i rodzicami, sytuacji problemowych i indywidualnych spraw 
uczestników. Notatki tworzą członkowie Zespołu wspierająco-aktywizującego.

4. Dopuszcza się możliwość wyjścia poza teren ośrodka uczestnika, który zgłosi 
potrzebę załatwienia ważnej sprawy osobistej lub urzędowej. Uczestnikowi w tej 
sytuacji towarzyszy pracownik placówki. Nie jest dopuszczalne opuszczenie ośrodka 
bez zgody pracownika i podania konkretnej i ważnej przyczyny.   

5. Usługi transportowe świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku 
polegają na dowozie uczestników z miejsca ich zamieszkania lub innego miejsca 
uzgodnionego z kierownikiem do siedziby ŚDS  w Osieku , ul. Wyzwolenia 25 a i 
odwożeniu po zajęciach. Uczestnicy nie ponoszą kosztów dowozu, ustalone godziny 
przywozu i powrotu uczestników zależne są od odległości od miejsca zamieszkania do 
siedziby ŚDS. Zapotrzebowanie na dowóz zgłasza uczestnik lub opiekun prawny przy 
przyjęciu do ŚDS. Przewóz uczestników jest każdorazowo nadzorowany przez 
pracownika ŚDS należącego do zespołu wspierająco–aktywizującego.

6. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia 
terapeutyczne. Obecność na zajęciach jest potwierdzana podpisem uczestnika na liście 
obecności, która znajduje się w dostępnym miejscu. W przypadku braku umiejętności 
pisania obecność uczestnika na zajęciach potwierdza w rubryce pracownik  ŚDS 
upoważniony do składania podpisów. Obecności dłuższe niż dwa tygodnie są 
odnotowane w Ewidencji Uczestników ŚDS. 

7. Uczestnicy w ramach treningu kulinarnego, spożywają jeden gorący posiłek dziennie. 
Oprócz standardowych posiłków dopuszcza się w ramach treningu przygotowanie 
śniadania, posiłków w ramach spotkań świątecznych bądź urodzinowych. 

8. Działania i wskazania terapeutyczne wobec uczestników, opracowują i konsultują z 
sobą członkowie zespołu wspierająco – aktywizującego który funkcjonuje w 
placówce. 

       



Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 8/2016

Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku

z dnia 30.12.2016 r. 

Procedura 

działania w sytuacji nadmiernego pobudzenia uczestnika zagrażającego sobie

 lub otoczeniu

1. W  przypadkach  nadmiernego  pobudzenia  uczestnika  terapeuta  lub  opiekun 
przeszkoleni  w  zakresie  podstawowych  zabiegów  ratujących  życie  podejmuje 
następujące działania:

• maksymalnie ochrania uczestnika przed ewentualnym  samookaleczeniem lub 
czynnościami mogącymi  spowodować uszkodzenie ciała osoby pobudzonej

• maksymalnie  ochrania  pozostałych  uczestników obecnych  w danej  sytuacji 
przed atakami  ze strony osoby pobudzonej

• ochrania  siebie  przed  ewentualnym   napadem  agresji  kierowanym  przez 
uczestnika na niego

• w  następnej  kolejności  terapeuta  bądź  opiekun  podejmuje  działania 
wyciszające  uczestnika  stosując  metody  pracy  określone  przez  zespół 
terapeutyczny.

2. O zajściu terapeuta bądź opiekun  powiadamia kierownika ŚDS lub osobę zastępującą 
kierownika

3. Kierownik ŚDS lub osoba zastępująca kierownika powiadamia natychmiast rodziców 
bądź opiekunów o zajściu i podjętych działaniach.

4. Kierownik powiadamia lekarza psychiatrę sprawującego pieczę nad ŚDS w trakcie 
najbliższej wizyty.

5. W sytuacji powtarzających się  zachowań  agresywnych  zagrażających uczestnikom, 
personelowi i otoczeniu, Zespół Wspierająco - Aktywizujący   podejmuje decyzję  o 
pozbawieniu uczestnika prawa do korzystania z usług ŚDS.



Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 8/2016

Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku

z dnia 30.12.2016 r. 

Procedura

postępowania w razie wystąpienia 

nieszczęśliwego zdarzenia (wypadku).

Osoba  udzielająca  pierwszej  pomocy  zachowuje  spokój,  opanowanie  i  rozwagę  a 
jednocześnie działa zdecydowanie i konsekwentnie.

1. W  przypadku uczestnika pierwszej pomocy udziela terapeuta bądź opiekun, 

przeszkoleni w zakresie podstawowych zabiegów ratujących życie.

2. W  przypadku   pracowników  pomocy  udziela  pracownik   wyznaczony  do 

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

3. W  przypadku  potrzeby  pomocy  lekarskiej   należy  wezwać  Pogotowie 

Ratunkowe.

4. O  powyższym  zdarzeniu  oraz   działaniach   wobec  uczestnika  należy 

niezwłocznie powiadomić jego  rodziców lub opiekunów

5. O wypadku śmiertelnym należy powiadomić  Policję.

6. Jeżeli osoba powodująca wypadek stanowi zagrożenie dla mieszkańców lub 

pracowników należy zastosować przymus w postaci unieruchomienia lub izolacji. 



Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 8/2016

Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku

z dnia 30.12.2016 r. 

Procedura

działania w przypadku zdarzeń kryzysowych 

1) Awaria instalacji wodnej:

- zakręcić zawór główny instalacji wodnej, 

- poinformować kierownika placówki,

- wyprowadzić uczestników w bezpieczne miejsce,

- przystąpić do usunięcia wody celem zapobiegania wystąpienia szkód, 

- w razie potrzeby zawiadomić straż pożarną.

     2) Awaria instalacji elektrycznej:

- wyłączyć główny bezpiecznik instalacji elektrycznej, 

- poinformować kierownictwo placówki, 

- wyprowadzić uczestników w bezpieczne miejsce,

- w razie potrzeby zawiadomić pogotowie energetyczne.

    3) Awaria instalacji grzewczej:

 - poinformować kierownictwo ośrodka lub osobę odpowiedzialną za system ogrzewania.

    4) Pożar:

 - zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie zagrożenia, 

 - wyprowadzić uczestników zajęć w bezpieczne miejsce, 

 - wezwać straż pożarną, 

 - poinformować kierownika placówki, 

 - przystąpić niezwłocznie przy użyciu środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia 

pomocy osobą zagrożonym, 



 - w miarę możliwości przystąpić do ewakuacji mienia, 

 - wyłączyć główny bezpiecznik instalacji elektrycznej, 

 -  jeśli  trzeba  wyjść  przez  pomieszczenie  zadymione,  zakrywany nos  i  usta  ręcznikiem, 

najlepiej okryć się mokrym kocem.

Numery alarmowe:

- straż pożarna – 998, 

- policja – 997, 

- pogotowie – 999, 

- pogotowie energetyczne – 991

- numer alarmowy 112

5) Niesprzyjające warunki pogodowe: 

zwrócenie  uwagi  aby  uczestnicy  przy  niesprzyjających  warunkach  pogodowych  tj.  silne 

wiatry, mróz, śnieżyce, burze, upały przebywali w miejscach bezpiecznych, w każdej sytuacji 

należy przestrzegać bezpieczeństwa uczestników placówki. 

 

 



Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 8/2016

Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku

z dnia 30.12.2016 r. 

Procedura w przypadku ataku padaczki u uczestnika zajęć

Postępowanie:

• ochronić (szczególnie głowę i kręgosłup) przed okaleczeniem o okoliczne przedmioty, 
czyli np. przytrzymać z boku rękami; nie należy podnosić głowy chorego

• ułatwić oddychanie, np.: rozpiąć pasek czy kołnierz koszuli

• sprawdzić, czy podczas napadu nie było mimowolnego oddania moczu (lub kału) i 
adekwatnie pomóc choremu

• zachować spokój

• Większość napadów ustępuje po 2-3 minutach. Jeśli napad przedłuża się powinno się 
wezwać pogotowie ratunkowe. W większości przypadków postępowanie po napadzie 
nie wymaga podawania żadnych leków.


