
Załącznik Nr2 

do Regulaminu Organizacyjnego 

ŚDS  w Łęcznej 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Łęcznej 

 

 

§ 1 

Uczestnik ŚDS ma prawo do: 

1) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom; 

2) przebywania w ŚDS w godz. 8
00

- 18
00;

 

3) wyrażania własnych poglądów; 

4) godnego traktowania; 

5) dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych ( tj. uzgadnianie i planowanie wizyt 

lekarskich, pomoc w zakupie leków, trening farmakologiczny , itp.; 

6) korzystania ze sprzętu znajdującego się w ŚDS; 

7) realizowania własnych zainteresowań ; 

8) odpoczynku po obiedzie; 

9) zgłaszania własnych propozycji związanych z tematem zajęć; 

10) wyboru Rady Uczestników; 

11) prywatności; 

12) usprawiedliwiana nieobecności; 

13) współpracy z Zespołem Wspierająco-Aktywizującym oraz innymi placówkami i osobami w 

celu rozwiązywania problemów życia codziennego. 

 

§ 2 
Do obowiązków uczestnika należy: 

1) dbanie o sprzęt, wyposażenie i czystość w ŚDS oraz jego najbliższym otoczeniu; 

2) uczestniczenie w zajęciach według harmonogramu oraz ustaleń zgodnych z IPPWA; 

3) dbanie o tworzenie dobrej atmosfery w Domu; 

4) dbanie o  miłą atmosferę podczas posiłków; 

5) dbanie o zgodne przebywanie w grupie; 

6) dbanie o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą oraz porządek wokół siebie; 

7) wpisywanie  się do zeszytu wyjść w czasie zajęć; 

8) zgłaszanie nieobecności asystentowi w dniu ja poprzedzającym; 

9) zmiana obuwia i dbałość o porządek w szatni; 

10) korzystanie z pracowni tylko w obecności pracownika; 

11) przestrzeganie zasad i obowiązków wynikających z pełnienia dyżurów; 

12) szanowanie godności pracowników i innych uczestników; 

13) pomoc innym uczestnikom; 

14) godne reprezentowanie Domu poza jego terenem; 

15) dbanie o swój stan zdrowia( przyjmowanie leków, konsultacje lekarskie) 

 

§ 3 

 

Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy niedozwolone jest: 

1) przynoszenie, spożywanie i przebywanie pod wpływem alkoholu oraz innych środków 

odurzających; 

2) wynoszenie przedmiotów będących własnością Domu lub innych uczestników; 

3) stosowanie przemocy słownej i fizycznej; 

4) używanie wulgarnego słownictwa; 

5) pozostawianie odzieży i rzeczy osobistych poza miejscem do tego wyznaczonym; 

 

§ 4 

W przypadku nie stosowania się do Zasad Uczestnictwa oraz zasad obowiązujących w Domu, 

a w szczególności : 



1) powtarzającego się , rażącego zachowania wobec uczestników i pracowników ŚDS; 

2) nieprzestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa na terenie ŚDS; 

3) braku dbałości o mienie ŚDS 9 kradzież, niszczenie mienia); 

4) wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych na terenie Domu; 

5) zachowań niezgodnych normami i zasadami współżycia społecznego; 

6) opuszczania Domu w godzinach zajęć bez porozumienia z pracownikami; 

7) braku informacji o nieobecności dłuższej niż 3 miesiące; 

Dyrektor jednostki może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o uchylenie lub 

nieprzedłużenie decyzji kierującej. 

 

§ 5 

 

Zasady uczestnictwa w ŚDS zostały opracowane przez społeczność Uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Łęcznej. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                 …………………………… 

Podpis Przewodniczącego                                                                            Dyrektor  

 Rady Uczestników                                                   

 

 

 

                                                                                                            ………………………………. 

Podpis Uczestnika 


