Informacja o zasadach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
w Józefowie przed przyjęciem do ŚDS
Głównym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie wsparcia
osobom, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej i upośledzenia umysłowego
mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich
stosunków z otoczeniem w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz zaspokajania potrzeb
bytowych, które samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując swoje
uprawnienia, środki i możliwości.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz
rehabilitację społeczną. Świadczy dzienne usługi w ramach indywidualnych lub
grupowych treningów polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu
podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i
społeczeństwie w pracowniach:
- rękodzieła artystycznego
- kulinarnej
- komputerowej
- technicznej
3. Dom działa 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 15.30 w tym co najmniej przez 6
godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się
na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej
dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia
lub odwożenia po zajęciach.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie świadczy usługi w szczególności:
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd
zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi
osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w
instytucjach kultury;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i
pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do
jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
9) Dwa posiłki w tym jeden gorący w ramach terapii zajęciowej;
10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy.
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Zapoznałe(a)m się z informacją

………………………………………….
( podpis osoby kierowanej lub opiekuna)

