
Załącznik Nr 2 
do Regulaminu Organizacyjnego 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Lubartowie

REGULAMIN  PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W LUBARTOWIE

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  został  powołany  w  celu  udzielania  pomocy
osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie. Zapewnia terapię
i rehabilitację  w  kierunku  poprawy  ich  codziennego  funkcjonowania  i jakości  życia  oraz
readaptacji do życia w społeczeństwie. Działania Domu nastawione są na konkretną osobę, jej
rozwój, samoakceptację i integrację ze środowiskiem. Osoba korzystająca z usług ŚDS na
podstawie  decyzji  administracyjnej  w  stosunkach  wewnętrznych  nazwana  będzie
,,Uczestnikiem’’.

§ 1

Uczestnik ma prawo do:

1. Korzystania  z  dostępnych  form  terapii,  treningów  samoobsługi  i  umiejętności
społecznych oraz form pomocy proponowanych w ramach programu wspierająco –
aktywizującego. 

2. Współpracy z asystentem i psychologiem w rozwiązywaniu problemów osobistych.
3. Skorzystania z jednego gorącego posiłku dziennie przygotowanego w ramach treningu

kulinarnego.
4. Godnego,  podmiotowego  traktowania  oraz  zachowania  tajemnicy  spraw  jego

dotyczących.
5. Korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Domu.
6. Zapoznania się i wyjaśnienia zasad relacji osobowych w Domu: między uczestnikami

i między uczestnikami i pracownikami.
7. Wyrażania własnych poglądów.
8. Udziału w wyborach do Samorządu i pracach Samorządu.
9. Ochrony danych osobowych.
10. Składania skarg i wniosków osobiście lub przez opiekuna prawnego oraz rzetelnego

ich rozpatrywania ich przez dyrektora Domu.
11. Odmowy uczestnictwa w zajęciach z powodu pogorszonego samopoczucia.
12. Przebywania poza terenem Domu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi

(wpis do zeszytu wyjść potwierdzony podpisem).
13. Posiadania  na  terenie  Domu  niezbędnych  rzeczy,  takich  jak:  obuwie  i  odzież  do

zmiany w miarę potrzeby, przybory toaletowe, kosmetyki itp.

§ 2

Uczestnik ma obowiązek:

1. Szanowania  prawa  pozostałych  osób,  ich  prywatności  oraz  przestrzegania  zasad
współżycia społecznego.

2. Uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych oraz treningach.
3. Potwierdzania swojego udziału w zajęciach w liście obecności.
4. Powiadamiania o przyczynach nieobecności w Domu i jej usprawiedliwiania.
5. Regulowania odpłatności za pobyt w Domu.
6. Przestrzegania obowiązujących regulaminów.



7. Dbania  o  sprzęt  i  wyposażenie  ŚDS  oraz  poszanowania  własności  innych
uczestników.

8. Dbania  o  higienę  osobistą,  wygląd  zewnętrzny  oraz  utrzymywanie  porządku
w miejscu prowadzonych zajęć.

9. Dokonywania wpisu w zeszycie wyjść i informowania pracowników o każdorazowym
opuszczeniu terenu ŚDS.

10. Kulturalnego  zachowania  się  i  szanowania  godności  innych  uczestników
i pracowników ŚDS.

11. Zachowania w tajemnicy przed osobami postronnymi informacji dotyczących innych
uczestników. 

§ 3

1. Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie zabrania się:
a) spożywania  i  przebywania  na  terenie  Domu  pod  wpływem  alkoholu  i/lub

środków odurzających;
b) stosowania przemocy fizycznej, psychicznej i słownej;
c) palenia tytoniu poza miejscami do tego przeznaczonymi.

2. W przypadku gdy, uczestnik w sposób rażący i naganny narusza normy współżycia,
porządek  i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie dla zdrowia innych uczestników i/lub
pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie,  dyrektor  Domu
po  zaczerpnięciu  opinii  zespołu  wspierająco  –  aktywizującego  może  wystąpić
z wnioskiem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie o uchylenie
decyzji kierującej do placówki.
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