REGULAMIN WEWNĘTRZNY
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „POD KASZTANAMI” W EŁKU

§1
1. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod kasztanami” w Ełku, zwanym dalej ŚDS,
obowiązuje reguła partnerstwa.
2. Każdy z uczestników i kadry odnosi się do innych z szacunkiem i pozostaje na równych
prawach; każdy przestrzega zasad współżycia społecznego, w tym poszanowania przekonań,
poglądów i zainteresowań innych uczestników i pracowników Domu.
3. W ŚDS obowiązuje zasada dyskrecji; nie opowiadamy o osobistych sprawach
współdomowników innym osobom.
4. Każdy z uczestników i kadry stara się pomagać innym i nie używać wulgarnych słów.
5. Zabrania się naruszania prywatności i nietykalności cielesnej, zastraszania, obrażania,
poniżania i innych zachowań agresywnych wobec uczestników i kadry ŚDS.
6. Zabronione są kradzieże mienia Domu jak i rzeczy osobistych uczestników i kadry.
7. Na terenie ŚDS nie podejmujemy zachowań erotycznych i seksualnych.
8. Na terenie ŚDS zabronione jest spożywanie alkoholu i innych środków odurzających.
Zabronione jest również przebywanie na terenie ŚDS w stanie wskazującym na ich spożycie.

§2
9. Każdy uczestnik ma prawo do własnego zdania i współdecydowania o funkcjonowaniu ŚDS
poprzez uczestnictwo w zebraniach Domowników. Zebrania Domowników odbywają się raz
w tygodniu, w czwartki, w godz. 11.00 – 12.15.
10. Uczestnicy wybierają spośród siebie Radę Domowników, złożoną z 5 osób;

Radzie

przewodniczy Przewodniczący Rady. Wybory do Rady Domowników odbywają się co 6
miesięcy, poprzez głosowanie tajne.
11. Rada Domowników działa na rzecz uczestników, jest głosem doradczym we wszystkich
sprawach dotyczących ŚDS.
12. Każdy uczestnik ma prawo do rzetelnego rozpatrywania przez Dyrektora wnoszonych skarg i
wniosków

§3
13. Każdy uczestnik ma przydzielonego, spośród kadry, osobistego opiekuna, z którym uzgadnia
indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego (kontraktu).

14. Treningi grupowe i zajęcia w pracowniach odbywają się w godz. 9.00 – 12.30; Domownicy
uczestniczą w nich aktywnie, zgodnie z ustaleniami kontraktu.
15. Udział w dyżurach kulinarnym i sprzątaniowym jest obowiązkowy. Nieobecność na dyżurze
usprawiedliwiona jest tylko zwolnieniem lekarskim lub pobytem w szpitalu.
16. Dyżury sprzątaniowe pełnione są przez 2 kolejne dni, w zespołach złożonych z jednego
opiekuna i 4 uczestników. Sprzątanie odbywa się w godzinach 14.00 – 16.00.

§4
17. Na terenie budynku obowiązuje obuwie zmienne.
18. Palenie papierosów jest zabronione w pomieszczeniach ŚDS. Palenie dozwolone jest w
wyznaczonych miejscach. Osoby palące sprzątają po sobie popielniczki. Dyżury wyznacza
Przewodniczący Rady Domowników.

§5
19. Niespełnienie powyższych ustaleń upoważnia kadrę, po konsultacji z Radą Domowników, do
podjęcia działań dyscyplinujących, włącznie z wnioskowaniem do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku o uchylenie decyzji przyznającej usługi w ŚDS.
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