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Na podstawie art. 36 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym (tekst

jednolity Dz. t). z 2o2o r. poz.920 zp6in. zm.l oraz I4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Rozporzqdzenia

Ministra Pracy i Polityki spolecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 6rodowiskowych

dom6w samopomocy (Dz. U. z2O2Or. poz.249l Zarzqd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

91

Zatwierdzii regulamin organizacyjny PowiatoweSo Srodowiskowego Domu Samopomocy

,,Promyk" w Nowym Targu, stanowiQcy zalqcznik do niniejszej uchwaly, opracowany przez

kierownika jednostki w uzgodnieniu z Wojewodq Malopolskim'
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWATOWEGO SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY,,PROMYK" W NOWYM

TARGU z FtLrA,,RADoSc ZYctA" w RABcE-ZDRoJU

Postanowienia og6lne

s1
Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, okre5la szczegolowe zasady

funkcjonowania Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy ,,Promyk" w Nowym Targu

z Filiq ,,Rado56 Zycia" w Rabce-Zdroju zwanego dalej Domem.

s2
Srodowiskowy Dom Samopomocy dziala w szczeg6lnoSci na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2OO4 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2020r. po2.1876)-;-

2i ustawy z dnia 1 9 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r. poz.685);

3\ rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie

Srodowiskowych dom6w samopomocy (Dz. U. z 2020r. poz.249);

4) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019.0 869 );
5) ustawy o rachunkowo5ci z dnia 29 wrze6nia 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 );
6i ustawy z dnia 5 czegca 1 998 roku o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2O2O r. poz. 92O)

6i ustawy o pracownikach samozadowych z dnia 21 listopada 20oB r. (Dz. U. 22019 r. poz. 1282)

8) Statutu Srodowiskowego Domu Samopomocy
gi Uctrwaty Nr 43A/l/2007 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 marca 2Oo7 .r. w sprawle

uiworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego Pld nazw3 Powiatowy.Srodowiskowy

Dom Samopomocy ,,Promyk" w'Nowym Targu z Filiq w Rabce-Zdroju ,,Rado56 2ycla"

10) Uchwaiy t{r SsMtyzbtg Rady Powiaiu Nowotarskiego z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie

ucfiwaly w sprawie zapewnienia wsp6lnej obstugi jednostkom organizacy.inym Powiatu

Nowotarskiego

s3
1. Dom ma swojq siedzibe w Nowym Targu' pzy ul. Jana Kazimieza 22

2. Filia Domu mie6ci siq w Rabce-Zdroju, przy ul. Slowackiego 2

3. JednostkE prowadzqcq Dom jest Powiat Nowotarski
4. Terenem dzialania Domu jest Powiat Nowotarski
5. Dom dysponujqc wolnymi miejscami mo1e przyiqe osoby spoza terenu dzialania.Domu na mocy

porozumilnia ziwartego pzei Powiat Nowotarski, z wla6ciwq ze wzglqdu na miejsce

zamieszkania osoby ubiegajqcej sie o skierowanie, jednostkq samozqdu terytorialnego.

6. Nadz6r i kontrole nad bie2Ecq dzialalnosciq Domu sprawujq:

1) Wojewoda MaloPolski
2) Starosta Powiatu Nowotarskiego

s4
1. Srodowiskowy Dom Samopomocy jest jednoslkq organizacyine pomocy spolecznej - oSrodkiem

wsparcia dla os6b z zabuzeniami psychicznymi

2. bom jest pzeznaczony dla nastqpujqcych kategorii os6b:

- typ R - dla os6b przewlekle psychicznie chorych
- typ B - dla os6b z niepelnosprawno6ciE intelektualne

3. Dom pzeznaczony jest dla 65 os6b.

4. Gl6wna siedziba Domu przy ul. Jana Kazimierza 22 przeznaczona jest dla 33 os6b, a Filia przy

ul. Slowackiego 2 iesl Wzeznaczona dla 32 os6b'

i. W ,ir""n-Oriaialno5ci Oomu, .a zgodq kierownika domu, w wyznaczonych pzez niego dniach
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i godzinach, mogq odbywa6 sig zajqcia klubowe ptzeznaczone dla os6b oczekujqcych na przyjecie
do domu oraz bylych uczestnik6w.
8. Dom umo2liwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spozywanie gorqcego posilku, w
ramach treningu kulinarnego.

Zasady funkcjonowania Domu

s6
1. Dom czynny jest od poniedzialku do piqtku z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy

(soboty, niedziele i Swieta) w godzinach od 8 do 16,.. . . .

i. Zqeii"i uczestnikami'proiadzone sq we wszystkie dni, w kt6rych dom.iest czynny.

5.;6;.;;;ie mozriwdSe zamknieciaDomu na.okres nie dlu2szy ni2 15 dni roboczych w roku

["f"n!"oo*Vr. fermin zamfniqcia tiomu ustala sig po upzednim zasiggnieciu opinii uczestnik6w

lub ich opiekun6w.
+-opt"no*"n"lpzerwieinformowanyjestWydzial.PolitykispolecznejMalopolskiegoUrzedu
W"d;;Ga; ' oraz jednostk, pro*ia.e"" zadanie, z co najmniej dwutygodniowvm

wyprzedzeniem 
)

Cele i zadania
ss

1. Celem dzialalnosci Domu .jest pomoc do 2ycia w Srodowisku rodzinnym i spolecznym osobom
z zabuzeniami psychicznymi, kt6re pomocy takiej potzebujE w wyniku upo$ledzenia niekt6rych

funkcji organizmu lub zdolnosci adaptacyjnych, a w szczeg6lnoSci zwiekszanie ich zaradno6ci

i samodzielno$ci zyciowej.
2. Do podstawowych zadari Domu nale2y Swiadczenie uslug w ramach indywidualnych lub

zespolowych trening6w samoobslugi i trening6w umiejgtnosci spolecznych, polegajqcych na

nauce, rozwijaniu lub podtzymywaniu umiejetnoSci w zakresie czynnosci dnia codziennego

i funkcjonowania w 2yciu spolecznym, obejmujqcych w szczeg6lnoSci:

- trening funkcjonowania w codziennym zyciu, w tym: trening dbaloSci o wyglqd zewnetzny,

trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejetno5ci praktycznych, trening

gospodarowania wlasnymi Srodkami finansowymi;
tiening umiejgtnosci interpersonalnych irozwiezywania problem6w, w tym: ksztaftowanie

pozytfwnych ielacji uczestnika z osobami bliskimi, sqsiadami, z innymi osobami w czasie

)afudOw,-w Srodkach komunikacji publicznej, w uzqdach, w instytucjach kultury;

- trening umieiQtnosci spedzania czasu wolnego, w tym: rozwianie zainteresowah literaturq,

audyc]ami iiOiowymi, telewizyjnymi, lnternetem, udzial w spotkaniach towazyskich
ikulturalnych;

- poradnictwo PsYchologiczne,
- pomoc w zalatwianiu spraw uzqdowych;

- pomoc w dostgpie do niezbgdnych Swiadczell zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie

iermin6w wizyi u lekaza, pomoc w zakupie lek6w pomoc w dotarciu do jednostek ochrony

zdrowia,

- terapiQ ruchowq, w tym: zajecia sportowe, turystykQ i rekreacjg;
_calodobowewyzywieniedlauczestnik6wskierowanychnapobytcalodobowywformie

posilk6w lub produtt6w zywnosciowych do przygotowania posilk6w przez uczestnika;

- inne formy postepowania przygotowujqce do uczestnictwa w warsztatach terapii zajeciowej

lub podjgcia zjirudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na pzystosowanym

stanowisku PracY.
_treningumiejQtnoscikomunikacyjnych,wtymzwykozystaniemalternatylvnych

i*spJmaga1qiych sposob6w por&umiewania sig, w pzypadku os6b z problemami

w komunikacji werbalnej;

- niezbQdnq opi"fe, * szczeg6lnoSci dla uczestnik6w, o kt6rych mowa w art 51c ust 5

ustawy;
3 Usuji orreSrone w ust. 2 Swiadczone sq w formie zajqc zespoiowych lub indywidualnych.

k



Struktura Organizacyjna i pracownicy Domu

s7
Strukturq organizacyjnq Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy ,Promyk" w Nowym
Targu z Filiq ,,Rado6c lycia" w Rabce-Zdroju przedstawia schemat organizacyjny stanowiqcy
zalqcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

s8
1 . Srodowiskowym Domem Samopomocy kierule Dyrektor, kt6ry ponosi odpowiedzialnoSc za

caloksztaft dzialalnoSci i reprezentuie Dom na zewnqtz.
2. Dyrektor jest bezposrednim zwiezchnikiem slu2bowym w stosunku do wszystkich pracownik6w

Domu.
3. Dyrektora zatrudnia Starosta Powiatu Nowotarskiego
4. W Domu zatrudniani sq, odpowiednio do potzeb:

1) pracownicy merytoryczni, Swiadczqcy w domu uslugi, o kt6rych mowa w- $ 5 ust 2

regulaminu, posiadajqcy kwalifikacje, okreSlone w $ 10 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Pracy

i P;lityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Srodowiskowych dom6w samopomocy,

w tym: terapeuta zajqciowy, psycholog, pedagog, opiekun, fizjoterapeuta, plagownik socialny

oraz inni piacownicy 
-w 

ziteZno6ci od potzeb, kt6rych kwalifikacje odpowiadajq rodzajowi i

zakresowi uslug Swiadczonych w domu)
2) pracownicy ldministracyjno-obslugowi, niezbgdni do prawidlowego funkcjonowania domu,

nie'swiaOczqcy uslug, o kt6rych mowi w g 5 ust. 2, w tym: pracownik administracyjno-kadrowy,

konserwator, spzqtaczka.
5. Dyrektor i pracownicy merytoryczni twozq Zespoty wspierajqco - Aktywizujqce, odrqbnie dla

SDS ,,Promyk" i filii ,,Rado$c 2ycia".
6. W razie nieobecnosci Dyrektora zastepuje wskazany przez niego jeden sposr6d podlegtych

pracownik6w.
i. Zasady zatrudniania oraz warunki pracy i ptacy okre-+la Regulamin wynagradzania pracownik6w

zatrudnionych w Powiatowym Srodowiskowym Domu Samopomocy ,,Promyk" w Nowym Targu z

Filiq ,Rado6i Zycia" w Rabce-Zdroju

ss
adah Dyrektora nale2y w szczeg6lnosci:
Opracowywanie programu diialalnoSci domu i plany pracy domu na ka2dy rok

w uzjoO,iieniu z 
' wilewodq i przedkladanie ich do zatwierdzenia pzez jednostkq

prowadzqcq.
5pra"o*v*lni" regulaminu organizacyjnego ijego aktualizacji w uzgodnieniu z wojewodq

i pzedklidanie do zatwierdzenia przez iednostkq prowadzqcq'

dpricowy*anie innych regulamin6w i instrukcji i pzedkladanie ich do zatwierdzenia.

Organizowanie biezqcej diialalno5ci, m.in ustalanie rozkladu zajqc'

dr;;*d;"i" spriwozdania z dziatalnosci domu w roku budzetowym oraz pzesylanie

;; jJ";.t* pro;adzqcej oraz wydzialowi potityki spotecznej Malopotskiego uzQdu

Wojew6dzkiego.
PzlmowaniJ i zalatwianie skarg oraz wniosk6w uczestnik6w Domu'

Ustalenie organizacji Pracy.

l.Doz
1)

2)

3)
4)
5)

6
7
8
o

Prowadzenie polityki zatrudnienia.
Uzgadnianie czasu niezbQdnego do realizacji indywidualnego planu postepowania

spos6b

wspierajEco-aktYwizujqcego.
f Ol ui[aLnie terminu przyjqcia do domu w porozumieniu z osobe kierowanq lub jej opiekunem.

iijmrrty*"nie praco*nik, pzekazuiqcego osobie przed jej przyjqciem do domu informac'ie

o zasadach funkcyonowania domu i 
'zOierajqcego 

dodatkowe informacje dotyczece osoby

J

kierowanej lub je.i sytuacji rodzinnej.
2. Dyrektor okresla zasady, kryteria, tryb wykonylvania

przy.jmowania i zalatwiania skarg i wniosk6w
kontroli wewnetrznej otaz

W



sl0
Do zadari zespolu wspierajqco - aktywizujqcego nalezy w szczeg6lnosci:
1. Swiadczenie uslug, o kt6rych mowa w $ 5 ust. 2.

2. Ocena mo2liwosci zaproponowania osobie indywidualnego planu postqpowania wspieraiqco
aktywizujqcego oraz okresu, jaki bgdzie niezbQdny do jego realizacji .

3. Ocena sytuacji socjalno- bytowej os6b pzebywajqcych w Domu oraz oczekujqcych na pzyjqcie.

s11
Obsluga finansowo - ksiggowa Domu prowadzona jest pzez Centrum Uslug Wsp6lnych - zgodnie

z ar1. 6a -6d ustawy z dnia S czeMca 1998 roku o samozEdzie powiatowym oraz zapisami

Uchwaly Nr 434/U2bO7 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie

zapewnienia wsp6lnej obslugi jednostkom organizacyjnym Powiatu Nowotarskiego.

s12
Pracownicy Domu:
1. Wykonujq zadania i obowiqzki wynikajqce z ich indywidualnych zakres6w czynnosci,

2. Odpowiadajq za terminowe wykonywanie poleceri Dyrektora Domu,

S. Przestrzegalq obowiqzujqcych przepis6w prawa, regulamin6w, procedur, dyscypliny pracy'

a takze zasad BHP i przepis6w pzeciwpo2arowych,
4. Dbajq o wysokq jako6c Swiadczonych uslug i iak najwy2szq ich skutecznoS6,

5. Kieru.iq sig zasiOq dobra uczestnik6w i ich rodzin oraz poszanowania ich godnoSci i prawa do

samostanowienia,
6. Zachowujq w ta.iemnicy informacje dotyczqce uczestnik6w,

zawodowych,
7. Na biezqco i zetelnie dokumentuja pracQ.

uzyskane w toku czynnoSci

sl3
Szczeg6lowe zadania na poszczeg6lnych stanowiskach okreSlaJq zakresy czynnoSci ustalone

UczestnicY
sl4

l.osobypzyjmowanesqdoDomunapodstawiedecyzjiadministracyjnejwydawanelprzez
DG[t.; ioiilto*"go Centrum Pomocy iodzinie dzialajqcego z upowaznienia Starosty Powiatu

Nowotarskiego.
Z. O".Vri. i[iriqca okre5la m.in. czas pobytu oraz wysokosc odplatno5ci za pobyt

a. i#i,i pzyjeLia ustata Dyrektor Domu wporozumienru z osobq kierowanq lub jei opiekunem.

4. Dyrektor Domu moze *vstipo*ae do oiganu 
-wydajqcego 

decyzje o uchylenie, na podstawie

"rt. 
ii ," 

^,i+fu 
z art. tOO usil'S ,.t.rr, z inia 12 naiA ZOOq roku o pomocy spoleczne, decyzji

dotvczacei uczestnika. * szciegotnoso ze wzglgdu na .azqce i powtarzajqce siq naruszanie

ustitonego pozqdku i zasad obowiqzujqcych w Domu'

sr5
1 . Zdeciadla uczestnik6w organizowane sq indywidualnie i w grupach'

i. i;iA l;i;; zaiee O"a xazaego ,"."itnik" okreSla indywidualny plan wspieraiEco -
aktywizujqcy.

sr6
prawa i obowiqzki uczestnik6w reguluje RegJlamin Uczestnika Powiatowego Srodowiskowego

Domu Samopomocy ,,Promyk" w Nowym Targu'

4

pzez Dyrektora Domu.



Dokumentacja
sr8

1. Dom prowadzi dokumentacje indywidualnq i dokumentacjq zbiorczq uczestnik6w, zgodnie
z rozpozqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
$rodowiskowych dom6w samopomocy.
2. Dom prowadzi r6wnie2 innq dokumentacje niezbgdnq do prawidlowego funkcjonowania
Plac6wki.
3. Dokumenty pzechowuje sig w spos6b uniemo2liwiajqcy dostqp do nich osobom

nieupowa2nionym.

Postanowienia kofcowe
srs

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszego Regulaminu wymagajq: uzgodnienia z wojewodq oraz

zatwierdzenia pzez Zarz4d Powiatu Nowotarskiego, zgodnie z $4 pkt 2 rozpozqdzenia w sprawie

Srodowiskowych dom6w samopomocy.
2. Regulamin pzyjQto Uchwal q Zazqdu Powiatu Nowotarskiego Nr.... . dnia _.... ...^.. .

3. Trici moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy

,,Promyk,,w Nowym Targu z filiq,,Rados6 zycia" w Rabce-Zdroju stanowiqcy zalEcznik do Uchwaly

Nr 370A/ll/2019 Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lipca 2019 roku

)

Formy wspolpracy
sr7

1 . Srodowiskowy Dom Samopomocy w celu realizacji zadari wsp6lpracuje (w zale2nosci od
potrzeb) z:

1) rodzinami i opiekunami uczestnik6w;
2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz oSrodkami pomocy spolecznej;
3) Poradniq Zdrowia Psychicznego i innymi plac6wkami opieki zdrowotnej;
4) Powiatowym Uzqdem Pracy;
5) koSciolami i zwiqzkami wyznaniowymi
6) organizacjami pozazqdowymi ;

7) instytucjami kultury;
8) plac6wkami oSwiatowymi,
9) innymi osobami lub podmiotami dzialajqcymi na tzecz integracji spolecznej uczestnik6w

2. Dom wspolpracuje z rodzinami uczestnik6w w zakresie:
1) udzielania porad i wskaz6wek,
2) udostgpniania literatury specjalistycznej pomocnej pzy opiece nad uczestnikiem,
3) ksztaftowania u rodzin umiejqtno$ci niezbgdnych do kontynuacli programu uczestnika
w warunkach domowych,
4) pzekazywania na bie2qco rodzinom informacji o aktualnych problemach i post9pach
zwiqzanych z terapiq i rehabilitacjq uczestnika,
5) konsultacji todzin ze specjalistami,

3. Spotkania z rodzinami uczestnik6w odbywaje si9 w zaleznosci od potzeb.

p6os .,on' of un*,, rrs

*,^;,,,Jrll{,Yf,
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Zalqcznik nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy

,,Promyk" w Nowym Targu z filiq
,,RadoSc 2ycia" w Rabce-Zdroju

PRACOWNICY

MERYTORYCZNI

6

W

DYREKTOR PSDS

PRACOWNICY

OBSTUGI


