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Srodowiskoweso Domu :;ffi'--rTll'ffi z chorob4
i innymi zaburzeniami psychicznymi w Elku

Alzheimera

Program dzialalnoi;ci Srodowiskowego Domu Samopomo cy dla os6b z chorob4 Alzheimera
i innymi zaburzeniami psychicznyrni w Elktr, zwanego dalej ,,SDS" zostal. opracowany

na podstawie rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotrecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie Srodowiskowych dom6w samopomo cy (Dz.IJ . z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.)

Adresaci
Srodowiskowy Dom Samopomocy dla os6b z chorob4 Alzheimera i innymi zaburzeniami
psychicznymi w Elku jest oSrodkiem wsparcia typu A, B, C. obejmuje wparciem osoby
przewlekle psychicznie chore, osoby upoSledzone umyslowo oraz osoby wykazujqce inne
przewlekle zabtrzenia czynno6ci psychicznych.
W ramach dzialalnoSci domu organi,zowale s4 r6wnie| zajEciaklubowe przeznaczone dla
os6b oczekuj4cych naprzyjgcie do SDS orazbylychucr.itnik6w typu R, n, c.

cel og6lny funkcjonowania Srodowiskowego Domu samopomocy w Elku
Crelem og6lnym funkcjonowania SOS jest rozw6j iystemu oparcia spolecznego
dla os6b, kt6re z powodu przewleklej psychicznej choroby, upoSledzenia umyslowego
i przewlektrych zaburzeh czynnoSci psychicznych majE trudnoSci w codziennym
funkcjonowaniu, zwlaszcza w ksztaltowaniu kontakt6w interpersonalnych i spolecznychjak r6wnie? poprawa funkcjonowania spolecznego uczestnik6w SOS imierzq4ca
do ich usamodzielnienia.

OSrodek wsparcia realizuje zaloLenia Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych
Miasta Elku na lata 2008-2018, Priorytet 5.1 Aktywna polityka spoleczna wobec grup
dotknigtych i zagrolonych marginalizacjqoraz pomoc w ich reintegracji spolecznej,
cel operacyjny 1.

- ulatwienie osobom niepelnosprawnym, dlugotrwale bezrobotnym i w wieku podeszlyrn
dostgpu do podstawowych usfug opiekuriczo-rehabilitacyjnych,
cel operacyjny 2.

- ulatwienie osobom niepelnosprawnym dlugotrwale chorym uczestnictwaw Lyciumiasta.

Srodowiskowy Dom samopomocy typ A - program dzialarnosci
Oferta dla uczestnik6w Srodowiskowego Domu Samopomocy typu A jest skierowana
dla os6b przewlekle psychicznie chorych. Do6wiadczenie choroby psychicznej wiq1e
siE zpocznciem wyobcowania i osamotnienia oraztrudno6ciami w kontaktach zludZmi.

Cele programu w odniesieniu do os6b przewrekle psychicznie chorych:

' poprawa jakoSci 2ycia, doprowadzenie do osi4gnigcia optyrnalnego poziomu
samodzielnego funkcjonowania orM ograniczenia nawrot6w choroby poprzez
rehabilitacjg spoleczn4 oraz dzialania wspierai4co - aktywizuiqce,

' wyksztalcenie umiejgtno6ciradzenia sobie z doSwiadczeniem choroby psychicznej,. zwigkszenie aktywnoSci w LycitrspolecznoSci lokalnej,
o powr6t do aktywnoSci zawodowej poprzezprzygotowanie os6b chorych psychicznie

do uczestnictwa na rynku pracy,
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. kxeacja pozytywnego, realnego wizerunku os6b chorych psychicznie, przeciwdzialanie
stereotypom i wykluczeniu spolecznemu,

o integracja uczestniklw ze Srodowiskiem poprzez wsp6lprac9 z innymi o6rodkami,
instytucj am i i or ganizacj ami,

o przeciw dzialanie instytucjon alizacji,
o rozw6j form samopomocowych wsr6d uczestnik6w Sos i ich rodzin,
. pomoc i wsparcie dlarodzinos6b choruj4cych psychicznie,
. poprawa wzajemnych relacji interpersonalnych umiejgtnoSci komunikowania

sig, a tak2e wsp6lzycia w grupie.

Cele gl6wne realizowane sA poprzeznastgpuj4ce cele szczeg6lowe:
o budowanie spolecznoSci opartej na zasadzie wzajemnej 2yczliwoSci, zrontmienia,

wsparcia w d4zeniu do poprawy jakoSci Lyciai samodzielnoSci,
o wzrost samodzielnoSci uczestnik6w domu w zakresie podstawowych umiejgtnoSci

zyciowych,
o rozw6j umiejgtnosci i kompetencji spolecznych i interpersonalnych,
o integracja ze spolecznoSci4 i poprawa funkcjonowania w rodzinie, poprzez

nawiqzanie pozytywnych kontakt6w ze Srodowiskiem lokalnym,
o aktywizacja uczestnik6w, rozwlj inwencji i motywacji do dziaNania, rozbudzenie

i podtrzlmranie zdolno ilci, zainteresowaf ,o podniesienie poziomu aktywn osci frzycznej, psychi cznej oraz tw 6rczej,
o podniesienie kompetencji w zakresie tycia z problemami zdrowotn5rmi, aktywizacja

zawodowa,
o wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostgpie do

Swiadczefr zdrowotnych,
o profilaktyka zdrowia psychicznego poprzez zapobieganie nawrotom choroby

psychicznej oraz przystosowanie os6b po przebytym leczeniu psychiatrycztym
do funkcjonowania w Srodowisku,

. wzmocnienie samokontroli,
o wzrost aktywno6cipoprzez tdziat w r6znych formach terapii;
o wzrost umiejgtnoSci zdrowego stylu Lycia,
o kreacja postaw samorz4dnoilci i zaangahowaniauczestnik6w w pracA narzecz domu,
o rozw6j kulturalny i osobowo6ciowy uczesfirik6w,
c rozw6j umiejgtnosci aktywne go ?ycia oraz organizacji czastwolnego,
o wsparcie Srodowiska rodzinnego, w tym grup wsparcia rodzin os6b chorujqcych

psychicznie,
. wsparciaw rozuriqzywaniu problem6w dnia codziennego.

Dom Typu A realizuje swoje cele popruez stosowanie r6znorodnych form zajg|
indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb i mo2liwoSci uczestnika, jak r6wnie2
do mozliwoSci organizacyjnych i finansowych SOS. Umozliwienie uczestnikom rozwoju
zgodnie z wlasnymi predyspozycjami, bez presji czasu.

SnS typ A przewiduje nastgpuj4ce obszary dzialaniai formy zajglz
o treningi funkcjonowania w Lyciu codziennym,
o treningi umiej gtnosci interpersonalnych i rozwiqzywania problem6w,
o treningi umiej gtno6ci spgd2ani a czasrl wolnego,
o poradnictwo psychologiczne,
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. pomoc w zalatwianiu spraw urzgdowych,

. pomoc w dostgpie do niezbgdnych Swiadczefizdrowotnych,
o niezbgdn4 opiekg,
o terapig ruchow4,
o calodobowe wyzylvienie dla uczestnik6w skierowanych na pobyt calodobowy,
o inne formy postgpowaniaprzygotowuj4ce do uczesfirictwa w warsztatach terapii

zajgciowej lub podjgciazatrudnienia, w tym warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy,

. organizacjg integracyjnych wydarzeh oruz zajg| w Srodowisku otwartym m.in. :

wycieczki, integracyj n e wyj azdy, spotkania oko liczno6ciowe.

Wyb6r odpowiednich form zajgt jestdostosowany do potrzeb poszczegllnych uczestnik6w,
ich mozliwo Sci, predysp ozycj i, zainteresow af i zaangahow ania.

Metody, sposoby i kryteria oceny efekt6w dzialalnosci Domu, w tym - postgp6w
uczestnik6w
Podstawow4 metod4 oceny postgp6w uczestnik6w SOS jest ocena zespolu wspieraj4co -
aktywizujqcego, w sklad kt6rego wchodz4 pracownicy Swiadczqcy ustugi w Domu i
kierownik SpS. fazay ztczestnil6w podlega ocenie rcrpth a wnioski zteraf,ii oruz Scieilka
postgpowania opisywana jest w indywidualnym planie postgpowania wspieraj4co
aktywizujqc5rm od momentu przyjgcia uczestnika ao SOS co 6 miesigcy. W zalehnolci od
potrzeb zesp6N wspierajqco - aktywiznj4cy zbieru sig (nie rzadziej jednak ni? raz na 6
miesigcy) w celu om6wienia plan6w postgpowania wspieraj4co - al<tywizuj4cego,
przeanalizowania ewentualnych osi4gnigtych rentltatlw, a takie w razie potrzeby
modyfikacji postgpowania terapeutycznego. Du2ym wsparciem w ocenie dzialalno(;ci Domu
sA sprawozdania merytoryczne, merytoryczrro - finansowe, opinie i wsp6lpraca z rodzinami,
instytucjami.

Mo2liwoSci realizacyjne poszczeg6lnych form dzialania ze wskazaniem zasob6w:
materialnych, ludzkich, organizacyjnych.

T,asoby materialne:
Srodowiskowy Dom Samopomocy miesci sig w budynku wolnostoj4cym
dwukondygnacyjnym, przy ul. KoSciuszki 28B w Elku o powierzchni 540,18m2 u2ytkowej
spelnia warunki og6lne przewidziane rozporzqdzeniem w sprawie Srodowiskowych dom6w
samopomocy tj. otoczenie, powierzchnia, rozldad i liczba pomieszczet'r. Powierzchnia
u2ytkowa przypadajqca na jednego uczestnika wynosi nie mniej ni| 8 m2. pokoje
przeznaczone na opiekg calodobowe sq dwuosobowe o powierzchni nie mniejszej
ni? 6 m2. Budynek znajdtje sig w strefie ochrony konserwatorskiej bez bariei
architektonicznych. Dzigki spelnionym warunkom mo2liwe jest zapewnienie standardu uslug
domu zgodnie z $ 18 rozporzqdzenia MinistraPracy i Polityk Spolecznej z dnia 9 grudnia
20T0 roku. W Srodowiskowym Domu Samopomocy znajduj4 sig sprzgty, wzqdzenia
odpowiednie do realizacji indywidualnych plan6w aktywizujqco - wspierajqcy:ch. Wszystkie
znajdtjqce sig w SDS pomieszczenia s4 doitosowun. 

-do 
po,trzeb i moZliwoSci uczestnik6w.

Kazde z pomieszczeh, w kt6rych odbywaj4 sig zajgcia wspieraj4co - aktywizujqce
wyposazone jest w sprzgt niezbgdny do prawidlowego przebiegu ww. zajg6.
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Zasoby ludzkie
W plac6wce zatrudnia sig osoby niezbgdne do realizacji zadafi i zapewnienia

sprawnego funkcjonowania, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zapewnienia opieki i
bezpieczehstwa Uczestnik6w. Osoby zatrudnione w Domu do prowadzenia danego rodzaju
za19t, lttb wykonywania czynnoSci, posiadajq odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe.

Zasoby organizacyjne

lnrawami organizacyjnymi zajmuje sig kierownik SoS. Obecny sklad osobowy
SrodowiskoYego Domu Samopomocy w pelni zapewnia sprawng i profesjonaln4 obslugg
dzialalnoSci SOS.

Przewidywane efekty programu :
o zwigkszenie samodzielnosci adresat6w programu w codziennymLyciu,
o zmniejszenie hospitalizacji,
o wydfuZenie okres6w remisji,
o jak najdh.tlsze utrzymanie osoby niepelnosprawnej w jej naturalnym Srodowisku,
o mozliwie jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie uczestnik6w SDS,
o wzrost poczucia wlasnej warto6ci,
. poprawa relacji uczestnik6w SpS z najblihszym otoczeniem i Srodowiskiem

lokalnym,
o zwigkszanie szansy uczestnikOw SOS na podjgcie pracy,
o powstanie i rozw6j grup wsparcia dla rodzin.

Ocena efekt6w dzialalnoSci Domu dokonywana jest ruz w roku, w formie sprawozdania
rocznego z dzialalnoSci Domu.
Kierunki rozwoju
Dla prawidlowego funkcjonowania Srodowiskowego Domu Samopomocy niezbgdne jest
podej mowanie nastgpuj 4 cy ch dzialan:

o stalego podnoszenia kwalifikacji przezkadrg SDS,
o okresowej oceny indyr,vidualnych plan6w wspieraj4co - aktywizuj qcychuczestnik6w,
o rozwijanie wsp6lpracy zrodzinami uczestnik6w oraz Srodowiskiem lokalnym,
. wzmocnienie wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi, sfuzbami i instytucjami

dzialajqcymi na rzecz integracji spolecznej uczestnik6w,
o anga2owanie uczestnik6w w dzialalnoS6 SDS,
o nawi2zywanie i podtrzymywanie kontakt6w z iwrymi SDS, potozonymi nie tylko

w mie6cie Elk i powiecie elckim.

Srodowiskowy Dom Samopomocy typ B - Program dzialalnoSci
Dom typu B jest p1ac6wk4 dla os6b uposledzonych umyslowo w stopniu:

o lekkim, gdy jednocze6nie wystgpujq irrrre zaburzenia, zwlaszczaneurologiczne,
o umiarkowanym, znaczrLymi glgbokim

Oferta Srodowiskowego domu samopomocy typ B wychodzi naprzeciw potrzebom os6b
niepelnosprawnych intelektualnie, kt6re potrzebujq Srodowiskowigo wsparcia
z ttwzglgdnieniem terapii spolecznej dajqcej im mozliwoS6 funkcjonowania w grupie,
aktywnego spgdzania czasrl, rozwijania umiejgtnoS ci w zalcresie samoobslugi. fiogiam
ukierunkowany jest rra rozw6j indywidualny os6b upo6ledzonych umyslowo poprre,
przygotowanie ich do niezalehnego i godnego Zycia oraz przywr6cenia im wlasnego miejsca
w spoleczefstwie.

\r ./

M'r



Cele programu w odniesieniu do os6b upoStedzonych umyslowo:

' poprawa jakoSci Zycia, podtrzymywanie i rozwljanie umiejgtnoSci niezbgdnych
do samodzielnego tycia oraz powstrzymania regresupoprzez rehabilitacjg spoleczn4
oraz dzialania wspieraj qco - aktywizuj4ce,
rozszeruenie zakresu zaradnoSci i samodzielnoSci zyciowej adekwatnie
do indywidualnego poziomu funkcjonowania,
aktywizacja uczestnik6w zajgc, rozw6j ich zainteresowaf., indywidualnych uzdolniefr
poprzezl;.dzialwr6znorodnychzajgciachterapeutycznych,
powr6t do aktywnoSci zawodowej poprzez przygotowanie do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajgciowej lub podjgcia zatrudnienia w warunkach pracy
chronionej,
kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku os6b niepelnosprawnych intelektualnie
i przeciwdzialanie stereotypom i blgdnym schematom postrzegania tej grupy os6b
niepelnosprawnych przez spoleczefstwo oraz przeciwdzialanie spotrecznemu
wykluczeniu,
integracja spoleczna poprzez umozliwienie osobom upoSledzonym umyslowo
pozostanie w spolecznoSci lokalnej oraz Srodowisku rodzinnym,

. wzmocnienie wsp6lpracy z iwtymr osrodkami wsparcia, instytucjami, organizacjami
na rzecz os6b upoSledzonych umyslowo,

o rozw6j grup wsparcia dla uczestnik6w SOS i ich rodzin oraz wzmacnianie wzigci
spolecznych w Srodowisku,

o rozw6j i podtrzymywanie samorz4dno6ci uczestnikOw SOS.

Cele gl6wne s4 realizowane przez nastgpuj4ce cele szczeg6lowe:
o budowanie spolecznoSci opartej na zasadzie wzajemnej 2yczliwo!;ci, zrontmienia,

wsparcie w d42eniu do poprawy jakoSci Lyciai samodzielno6ci,
wzrost samodzielnoSci uczestnik6w domu w zakresie podstawowych umiejgtno6ci
zyciowych,
wzrost kompetencji w zakresie umiej gtnoSci interpersonalnych,
nauka wykonywaniaprac z zal<resu gospodarstwa domowego poprzez naukg obstugi
narzgdzi i urzqdzei u2ytku codziennego,
zwigkszanie umiej gtnoSci manualnych, percepcyjnych i ruchowych,
rozw6j umiejgtnoScinawiqzywaniapoz5rtywnych kontakt6w ze Swiatem zewngtrzrrym
poprzez integracjg os6b upo6ledzonych umyslowo ze spolecznoSci4 i poprawg
funkcjonowania w rodzinie,
aklywizacja uczestnik6w, rozw6j inwencji i motywacji do dzialania, rozbudzenie
i podtrz5rmywanie zdolno 6ci, zainteresowari,
podniesienie poziomu aktywnoSci frzycznej, psychicznej , tw6rczej,
wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostgpie do
Swiadczet'r zdrowotnych,
nabycie umiejgtno6ci zdrowego stylu 2ycia poprzez udzial w r6Lnych formach
terapii,
rozw 6j kulturalny i osobowo6ciowy uczestnik6w,
rozw6j umiejgtnosci aktywne go Lycia oraz organizacji czasltwolnego,
wsparcie Srodowiska rodzinnego,
rozw6j grup wsparcia rodzin os6b upoSledzonych umyslowo.
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Program dzialania SOS typ B przewiduje nastgpujqce obszary dzialania i formy zajgc
o treningi funkcjonowania w Lyciucodziennym,
o treningi umiej gtnosci interpersonalnych i rozwiqzywania problem6w,
o treningi umiejgtnoSci spgdzani a cza$twolnego,
o poradnictwo psychologiczne,
o pomoc w zalatwianiu spraw urzgdowych,
. pomoc w dostgpie do niezbgdnych Swiadczeri zdrowofirych,
o niezbgdn4 opiekg,
o terapig ruchow4,
o calodobowe wyzywienie dla uczestnik6w skierowanych na pobyt calodobowy,
o inne formy postgpowaniaprzygotowuj4ce do uczesfirictwa w warsztatach terapii

zajgciowej lub podjgciazatrudnienia, w tym warunkachpracy chronionej na
przysto sowanym stanowisku pr acy,

. otganizacjg integracyjnych wydarzeh oraz zajg| w Srodowisku otwartym m.in. :

wycieczki, integracyj n e wy j azdy, spotkania okolicznoSciowe.

Wszystkie zajgcia dostosowane s4 do indywidualnych potrzeb uczestnika. Umo2liwienie
uczestnikom rozwoju zgodnie z wtasnymi predyspozycjami, bez presji czasu.

Metody, sposoby i kryteria oceny dzialalnoSci Domu, w tym - postgp6w uczestnik6w
Podstawow4 metod4 oceny postgp6w uczestnik6w SOS jest ocena Zespolu wspieraj4co -
aktywintjqcego, w sklad kt6rego wchodz4 pracownicy i kierownik SpS. Kaady
z tczestnik6w podlega ocenie zespofu, a wnioski z terapii oraz Scieilka postgpowania
opisywana jest w indywidualnyrn planie postgpowania wspierajqco - aktywizuj4cego od
momentu przyjgcia uczestnika ao SOS co 6 miesigcy. W zaliinolci od- potrzeb iesp6l
wspieraj4co - aktywintjqcy zbiera sig (nie rzadziej jednak ni2 raz na 6 miesigcy) w celu
om6wienia plan6w postgpowania wspieraj4co - aktywizuj4cego, przeatalizowania
ewentualnych osi4gnigtych rens,kat6w, a takhe w razie potrzeby modyfikacji postgpowania
tetapeutycznego. Duzym wsparciem w ocenie dzialalnoirci Domu sA sprawozdania
merytoryczne, merytoryczrto- finansowe, opinie i wsp6lpracazrodzinami, instytucjami.

MoiliwoSci realizacyjne poszczeg6lnych form dzialania ze wskazaniem zasob6w:
materialnych, ludzkich, organizacyjnych.

Zasoby materialne :

Srodowiskowy Dom Samopomocy mieSci sig w budynku wolnostoj4cyrn
dwukondygnacyjnym, przy u,l. KoSciuszki 28B w Elku o powierzchni 540,18m2 uzytllwej
spelnia warunki og6lne przewidziane rozporuqdzeniem w sprawie Srodowiskowych dom6w
samopomocy tj. otoczenie, powierzchnia, rczl<lad i liczba pomieszczef. Powieruchnia
uzytkowa przypadajqca na jednego uczestnika wynosi nie mniej ni| 8 m2. pokoje
ptzezrlaczorle na opiekg calodobow4, s? dwuosobowe o powierzchni nie mniejszej
nii-.6 *t. Budynek znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej bez bariei
architektonicznych. Dzigki spelnion5rm warunkom mo2liwe jest zapewnienie siandardu uslug
domu zgodnie z $ 18 rozporuqdzenia MinistraPrucy i Polityk Sptlecznej z dnia 9 grudnii
2010 roku. W Srodowiskowym Domu Samopomocy znajdujq sig sprzgty, wzqdzenia
odpowiednie do realizacji indywidualnych p1an6w aktywizujqco - wspieraiqiyin. Wszystkie
znajdujqce sig w SDS pomieszczenias4 dostosowun. do potrzeb i mo2liwoSci uczestnik6w.
Kaide z pomieszczeh, w kt6rych odbywaj4 sig zajgcia wspieraj4co - aktywizuj4ce
wyposa2one jest w sprzgt niezbgdny do prawidlowego przebiegu ww. zajgt.
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Zasoby ludzkie:
W plac6wce zatrudnia sig osoby niezbgdne do realizacji zaduh i zapewnienia

sprawnego funkcjonowania, ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem zapewnienia opieki i
bezpieczeirstwa Uczestnik6w. Osoby zatrudnione w Domu do prowadzetia danego rodzajt
zaj96 \tb wykonywania czynnoSci, posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje i do6wiadczenie
zawodowe.

Zasoby organizacyjne:

lnrawami organizacyjnymi zajmuje sig kierownik SoS. Obecny sklad osobowy
Srodowiskowego Domu Samopomocy w pelni zapewnia sprawn4 i profesjonaln4 obsfugg
dzialalnoSci SPS.
Przewidywane efekty programu :

o zwi?kszenie samodzielnosci adresat6w programu w codziennym Lyciu,
r wzrost aktywnoSci psychoruchowej oraz sprawno Sci frzycznej,
o wzrost pocz.tciawlasnej warto6ci,
. poprawa motoryki malej i wielkiej,
o jak najdNuilsze utrz5rmanie osoby niepelnosprawnej w jej naturaln5rm Srodowisku,
o wzrost zainteresowania sposobami spgdzania czasrt,
o wzrost umiejgtroSci nawiqzywania kontakt6w interpersonalnych (nawiqzywania

i podtrzlmrywanie rozmowy, umiejgtno6ci funkcjonowania w grupie, podejmowania
aktywnych dziatrah, wywi4zywanie sig z obowi4zk6w),

o umiejgtnoSci radzenia sobie z wlasnymi emocjami,
. poprawa relacji uczestnik6w SOS z najblihszym otoczeniem i Srodowiskiem

lokalnym,
. zwigkszanie szansy uczestnikOw SOS na podjgcie ptacy,
o powstanie i rozw6j grup wsparcia dlarodzin.

Ocena efekt6w dzialalnoSci Domu dokonywania jest raz w roku, w formie sprawozdania
rocznego z dzialalnoSci domu.
Ocena efekt6w dokonywana jest w oparciu o dokumentacjg indywidualn4 ( indywidualne
plany wspieraj4co - aktywiruj1ce) oraz zbiorczq, tzn. ewidencjg obecno6ci uczestnik6w,
dzienniki zajg6 terapeutycznych oraz dokumentacjg dotyczqca dzialalnolci zespolu
wspieraj 4co - aktywizuj Acego.

Kierunki rozrvoju :

Dla prawidtrowego funkcjonowania Srodowiskowego Domu Samopomocy niezbgdne jest
podej mowanie nastgpuj 4cych dzialafr:

o stalego podnoszenia kwalifikacjiprzezkadrg domu,
o okresowej oceny indywidualnych plan6w wspieraj4co - aktywizajqcychuczestnik6w,
. rozwijanie wsp6lpracy zrodzinami uczestnik6w oraz Srodowiskiem lokalnym,

' wsp6tpraca z organizacjami pozarzqdowymi, sluzbami i instytucjami dziatajqcymi
rla rzecz integracji spolecznej uczestnik6w,

o angazowanie uczestnik6w w dzialalno66 SDS,

, . tawiqzywanie i podtrzymywanie kontakt6w z innymi SDS.
srodowiskowy Dom samopomocy typ c - program dzialalnosci
Dom typu C jest przezuaczony dla os6b wykazuj4cych inne przewlelcle zaburzenia cz5mnoSci
psychicznych. Powaznym problemem ilw grupy os6b jest niemozno$6 ielnego
funkcjonowania w spoleczefstwie i trudno6ci w integracji ze spoleczno(iciq lokaln4. Bardio



czqsto osoby z zabrrzeniami psychicznymi typu: choroba Alzheimera, attyzm izolujq
sig od spoleczefstwa.
Oferta Srodowiskowego domu samopomocy typ C wychodzi naprzeciw potrzebom os6b
z ptzewlel<lymi zabwzeniami czynnoSci psychicznych, kt6re potrzebuj4 Srodowiskowego
wsparcia z twzglEdnieniem terapii spolecznej daj4cej im mozliwoS6 funkcjonowania
w grupie, aktywnego spgdzania czasu, rozwijania umiejgtnoSci w zatresie samoobstugi.
Program ukierunkowany jest na rozw6j indywidualny os6b wykaztjqcych inne przewlekle
zabutzenia czynnoSci psychicznychpoprzez przygotowanie ich do niezalehnego i godnego
2ycia orazprzywr6cenia im wlasnego miejsca w spoleczefstwie.

Cele programu w odniesieniu do os6b wykazujqcych inne przewlekle zaburzenia
czynnoSci psychicznych :

o nabycie umiejgtnoSci jak najbardziej samodzielnego pelnienia 16l zyciowych
i spotrecznych,

o wzrost samodzielnoSci uczestnik6w poprzez uczenie i rozwijanie umiejgtnoSci
niezbgdnych do samodzielnego Lycia,

o ksztaltowanie umiejgtnoSci zaspokajania podstawowych
i umiej gtnoSci spolecznego funkcjonowania,

o doprowadzenie do zwigkszenia poczucia wlasnej wartoSci

potrzeb zyciowych

oraz pewno6ci siebie
w kontaktachzhd1mi,

o integracjaze Srodowiskiem lokalnym i rodzinnym,
o motywowanie do leczenia i rehabilitacji (dyscyplina przyjmowania systematycznie

lek6w, ksztatrtowanie potrzeb kontaktu z lekarzem psychiatr4, praca
nad samoSwiadomoSciE swojej choroby, przelamywanie lgku przed nowymi
wyzwaniami,

o rozw6j samodzielnoSci i pomoc w zalatwtaniu spraw urzgdowych niezbgdnych
do samodzielnego funkcjonowania np. wyrabiania dowodu osobistego, zalatwianie
dodatku mieszkaniowego, itp.

Cele gl6wne s4 realizowane przez nastgpuj4ce cele szczeg6lowe:
o budowanie spolecznoSci opartej na zasadzie wzajemnej 2yczliwolci, zrozamienia,

wsparcie w d4zeniu do poprawy jakoSci Lyciai samodzielno6ci,
o usamodzielnianie uczestnik6w domu w zakresie podstawowych umiejgtnoSci

2yciowych,
o podniesienie kompetencji w zakresie umiejgtnosci interpersonalnych,
. przFczenie do wykonywaniaprac z zal<resu gospodarstwa domowego naukg obstugi

naruEdzi i urzqdzeh uzytku codziennego,
o zwigkszanie umiejgtnoSci manualnych, percepcyjnych i ruchowych,
o tozw6j umiejgtnoScinawiqzywania pozytywnych kontakt6w ze Swiatem zewngtrznym

poprzez integracjg os6b wykazujEcych inne przewlekle zaburzenia czynno$ci
psychicznych ze spolecznosciq oruz poprawg funkcjonowania w rodzinie,

. aktyvvizacja uczestnik6w poprzez rozwijanie inwencji, motywowanie do dzialah
i rozwoju, rozbudzanie i podtrzymywanie zdolnosci, zainteresowafr,

o podniesienie poziomu aktywnosci fizycznej, psychi cznej, twlrczej,
o wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostgpie do

Swiadczef zdrowotnych,
. nabycie umiejgtnoSci zdrowego stylu zycia poprzez tdzial w r62nych formach

terapii,
o rozw6j kulturalny i osobowoSciowy uczestnik6w,



. rozw6j umiejgtnosci aktywnego tycia oraz organizacji czasuwolnego,

. wsparcie Srodowiska rodzinnego.

Program dzialania SOS typ C przewiduje nastgpuj4ce obszary dzialania i formy zajgt:o treningi funkcjonowania w 2yciu codziennym,
o treningi umiej gtnosci interpersonalnych i rozwiqzywania problem6w,
o treningi umiejgtnoSci spgdzania czastt wolnego,
o poradnictwopsychologiczne,
. pomoc w zalatwianiu spraw urzgdowych,
. pomoc w dostgpie do niezbgdnych Swiadczef zdrowotnych,
o niezbgdn4 opiekg,
o terapig ruchow4,
o calodobowe wyzywienie dla uczestnik6w skierowanych na pobyt calodobowy,
o inne formy postgpowania przygotowujqce do uczestnictwa w warsztatach terapii

zajgciowej lub podjgcia zatrudnienia, w tym warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy,

o orgatizacjg integracyjnych wydarzei oraz zajgd w Srodowisku otwartym m.in. :

wyci eczki, integracyj n e wy jazdy, spotkania okoliczno S ciowe.

Wszystkie zajgcia dostosowane s4 do indywidualnych potrzeb uczestnika. Umozliwienie
uczestnikom rozwoju zgodnie zwlastymi predyspozycjami, bez presji czasu.

Metody, sposoby i kryteria oceny dzialalnoSci Domq, w tym - postgp6w uczestnik6w
PodstawowQ metod4 oceny postgp6w uczestnik6w SDS jest ocena hespolu wspieraj4co -
aktywizuj4cego, w sklad kt6rego wchodz4 pracownicy i kierownik SnS. faZAy
z uczestnTk6w podlega ocenie zespolu, a wnioski z terapii oraz Sciehka postgpowania
opisywana jest w indywidualnym planie postgpowania wspieraj4co - aktywiiujgcego
od momentu przyjgcia uczestnika do Domu co 6 miesigcy. W zalehnoi:ci od potrzeb ,esp6l
wspieraj4co - aktywintjqcy zbrera sig (nie rzadziej jednak ni| raz na 6 miesigcy) w celu
om6wienia plan6w postgpowania wspieraj4co - aktywizuj4cego, przeanalizowania
ewentualnych osi4gnigtych rentltat6w a takhe w ruzie potrzeby modyfikacji postgpowania
terapeutycznego. Duzym wsparciem w ocenie dzialalnof;ci Domu s4 sprawozdania
merytoryczne, merytoryczlo- ftnansowe, opinie i wsp6lpracazrodzinami, instytucjami.

Mo2liwoSci realizacyjne poszczeg6lnych form dzialania ze wskazaniem zasob6w:
materialnych, ludzkich, organizacyjnych.

Tasoby materialne:
Srodowiskowy Dom Samopomocy miesci sig w budynku wolnostoj4cym
dwukondygnacyjnym, przy :ul. KoSciuszki 28B w Elku o powierzchni 540,18m2 uZytllwej
spelnia warunki og6lne przewidziane rozporzqdzeniem w sprawie Srodowiskowych dom6w
samopomocy tj. otoczenie, powierzchnia, rozldad, i liczba pomieszczefi. Powierzchnia
uzytkowa przypadajqca na jednego uczestnika wlmosi nie mniej niL 8 m2. pokoje
przeznaczone na opiekg calodobow4, s? dwuosobowe o powierzchni nie mniejszej
ni?, 6 rrf . Budynek znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej bez ianei
architektonicznych. Dzigki spelnionym warunkom mozliwe jest zapewnienie standardu uslug
domu zgodnie z $ 18 rczporzqdzenia MinistraPracy i Polityk Spolecznej z drria 9 grudnia
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2010 roku. W Srodowiskowym Domu Samopomocy znajdujg sig sprzQty, urzqdzenia
odpowiednie do realizacji indywidualnych plan6w aktyvvizujqco - wspierajqcych.
Wszystkie znajdtjqce sig w SOS pomieszczenia s4 dostoso*uo. io potrzeU i mo2liwo$ci
uczestnik6w. Kazde z pomieszczei, w kt6rych odbywaj4 sig zajgcia wspieraj4co
aktywirujqce wyposazone jest w sprzgt niezbgdny do prawidlowego przebiegu ww. zajg6.

Zasoby ludzkie:

W plac6wce zatrudnia sig osoby niezbgdne do realizacji zadah i zapewnienia sprawnego
funkcjonowania, ze szczeg6lnyrn uwzglgdnieniem zapewnienia opieki i bezpieczeristwa
Uczestnik6w. Osoby zatrudnione w Domu do prowadzenia danego rodzaju zajgl hrb
wykonywania cz5mno6ci, posiadajq odpowiednie kwalifikacie i doSwiadczeniezawodowe.

Zasoby organizacyjne:

fnrawami organizacyjnymi zajmuje sig kierownik SoS. obecny sktrad osobowy
Srodowiskow.ego Domu Samopomocy w pelni zapewnia sprawn? i profesjonaln4 obslugg
dziatralnoSci SpS.
Przewidywane efekty programu :

o zwigkszenie samodzielnosci adresat6w programu w codziennymiycin,
o wzrost aktyvmoSci psychoruchowej oraz sprawno Sci frzycznej,
o wzrost pocntciawlasnej warto6ci,
. poprawa motoryki malej i wielkiej,
o jak najdlulszeutrzymanie osobyniepelnosprawnej w jej naturalnym Srodowisku,
o wzrost zainteresowania sposobami spgdzania czasu,
o wzrost umiejgtnoSci nawiqzywania kontakt6w interpersonalnych (nawiqzywanie

i podtrzymywanie rozmowy, umiejgtnoSci funkcjonowania w grupie, podejmowanie
aktywnych dzialafi, wywiqzywanie sig z obowi4zk6w),

o umiejgtnoSci radzenia sobie z wlasnymi emocjami,
. poprawa relacji uczestnik6w SpS z najblihszym otoczeniem i Srodowiskiem

lokalnym,
o zwigkszanie szansy uczestnik6w SOS na podjgcie pracy,
o powstanie i rozw6j grup wsparcia dla rodzin.

Ocena efekt6w dzialalnoSci Domu dokonywana jest rM w roku, w formie sprawozdania
rocznego z dzialalno6ci domu.
Ocena efekt6w dokonywana jest w oparciu o dokumentacjg indywidualn4 (indywidualne
plany wspieraj4co - aktywizujqce) oraz zbiorczq, tzn. ewidencjg obecno6ci uczestnik6w,
dzienniki zajgt terapeutycznych oraz dokumentacjg dotyczq,ca dzialalnoSci zespolu
wspieraj4co - aktywizuj4cego.

Kierunki rozwoju
Dla prawidlowego funkcjonowania Srodowiskowego Domu Samopomocy niezbgdne
j est podejmowanie nastgpuj 4cych dzialah:

o stalego podnoszenia kwalifikacji przezkadrg domu,
o okresowej oceny indywidualnych plan6w wspieraj4co - aktywizajqcychuczestnik6w,c tozwiianie wsp6lpracy zrodzinami uczestnik6w oraz Srodowiskiem lokalnym,

' wsp6lpraca z organizacjami pozarzqdowr/rni, slu2bami i instytucjami dzialajqcymi
na rzecz integracji spolecznej uczestnik6w,
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atgazowafiie uczestnik6w w dzialalnoS6 SDS,
nawiqzywanie i podtrzymywanie kontakt6w z
w mieScie Elk i powiecie elckim,

innymi SDS poloZonyrni nie tylko
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