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odcrt,if i . REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Srodowiskowego Domu Samopomocy

dla os6b z chorob4 Alzheimera i innymi zabarzeniami psychicznymiw Elku

ROZDZIAN-I
POSTANOWIENIA OGOLNE

$1

Regulamin organizacyjny Srodowiskowego Domu Samopomocy dla os6b z chorobq
Alzheimera i innyrni zaburzeniami psychicznymi w Elku okresla orgarnzacjg i zasady
funkcjonowania Srodowiskowego Domu Samopo*o.y.

$2

Ilekrod w niniejszym regulaminie mowa o :

1. Dyrektorze - nale?y przez to rozumie6 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Elku,
2. Kierowniku - naLe|y przez to rozumie6 Kierownika Srodowiskowego Domu
Samopomocy,
3. SDS, Domu - Srodowiskowy Dom Samopomocy dla os6b z chorobq, Alzheimera
i innymi zabtxzeniami psychicznymi w Elku,
4. Pracowniku- pracownik Srodowiskowego Domu Samopomocy dla os6b z chorob4
Alzheimera i innymi zabtrzeniami psychicznymi w Elku,
5. Uczestniku - nalezy przez to rozumiet przyjgte do Domu Samopomocy dla os6b
z chorobq Alzheimera i innymi zabwzeriami psychicznyrni w Elku osoby
z zabtrzeniami p sych icznym| w tym :

a) typ A- dla os6b przewlekle psychicztie chore,
b) typ B- os6b upoSledzonych umyslowo,
b) typ C - dla os6b z chorob4 Alzheimera i innych wskazuj4cych przewlekle
zabur zenia czynno S ci p s ychicznych.

6. MOPS *nale?y rozumie6 przezto Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Etku,
7.Radzie, Rada Podopiecznych - naLe?y przez to rozumie| samorzqd sktradaj4cy
sig z uczestnik6w.

$3

Regulamin okre6la w szczeg6lnoSci :

1. Cele izadania Srodowiskowego Domu Samopomocy.
2. W ewngtrznq struktur g oryarizacy jnq.
3. Organizacjg pracowni i formy pracy.
A.Prawa i obowiqzki uczestnik6w.



$4

Postanowienia regulaminu dotycz4 wszystkich pracownik6w i uczestnik6w Srodowiskowego
Domu Samopomocy. Kazdy pracownik SDS oraz wszyscy uczestnicy, korzystajqcy z zajgt
na terenie Domu sqzobowiqzani do zapoznania sig z tre6ciq ponizszego regulaminu.

$s

Srodowiskowy Dom Samopomocy dla os6b z chorob4 Alzheimera i innymi zabtrzetiami
psychicznymi w Elku, dzialana podstawie:

1 ) ustawy z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy spolecznej,
2) rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie Srodowiskowych dom6w samopomocy,
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego,
statutu Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Elku,
niniej szego regulaminu.

$6

SnS jest jednostkQ organizacyjnQ pomocy spolecznej dziennego pobytu, dzialajqcq
w strukturach Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej w Elku.

Plac6wka posiada 38 miejsc dziennego pobytu oraz 4 miejsca calodobowego pobyhr.
MOPS jest jednostkq, zwierzchni4, zatrudniajqca pracownik6w SoS i prowadzqcq
bezpoSredn i nadz6r nad dzialalno6ci4 SD S.

Nadz6r merytoryczny nad SDS sprawuje Wojewoda Warmirisko-Mazurski oraz
Wydzial Polityki Spolecznej Miasta Elk.
Obstugg finansowo - ksiggowq orM kadrow4 zapewnia Miejski Osrodek Pomocy
Spolecznej w Etku.
Siedzibq SDS jest budynek mieszczqcy sig przy ul. Koscius zki28 B w Elku.
SDS jest oSrodkiem wsparcia dziennego pobytu, obejmuj4cq swym zakresem dziaNania
teren miasta Elk, czynrlqpig6 dni roboczych w tygodniu, tj. od poniedzialku do pi4tku
w godzinach 7:00- 1 5 :30.

ROZDZIAI.II
CELE I ZADANIA SNOOOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

$7

Celami dziaNania Domu s4:
1. Zwigkszenie oraz poprawa zaradnof:ci i samodzielno6ci 2yciowej uczestnik6w

w Srodowisku rodzinnym i spoleczrlp.
2. Rozw6j na odpowiednim poziomie Swiadczonych uslug bytowych, opiekuirczych

i wspomagajqcych w zakresie i formach wynikaj4cych z indywidualnych potrzeb
uczestnik6w:

3)
4)
5)

1.

2.
a
J.

4.

5.

6.

7.



a) potrzeby bytowe realizowane poprzez zapewnienie uczestnikom miejsca
pobytu dziennego wyposazonego w niezbgdne meble i sprzgty oraz Srodki
higieny osobistej, a osobom tego wymagaj4cym okresowo, pobytu
calodobowego,

b) potrzeby opiekuric ze r ealizow arre p oprzez:
o zapewnienie niezbgdnej pomocy w podstawowych czynnosciach

zyciowych,
o podnoszenie sprawno6ci psychofizycznej i aktywizacjg,
o udzielanie niezbgdnej pomocy w zalatwianiu spraw osobistych,

w szczeg6lno6ci w korzystaniu zniezbgdnych Swiadczefr zdrowotnych,
. zapewnienie gor4cego posilku, przyznawanego w ramach zadaniawlasnego

gminy lub zapewnienie produkt6w 2ywnoSciowych do przygotowania
posilku przez uczestnika.

Zwigkszenie umiejgtnoSci uczestnik6w do mo2liwie petnego uczestnictwa w lycirt
spolecznym poprzez pelnienie jak najwigkszej liczby 161 spolecznych w rodzinie,
Srodowisku, instytucjach, itp.
Uksztattowanie prawidlowych relacji interpersonalnych w spoleczno6ci Domu,
najblihszymotoczeniuiSrodowiskuzamieszkania.
Integracja ze spolecznoSci4 lokaln4.
Reintegracja zawodowa i spoleczna uczestnik6w.

$8
Zadaniami Domu s4:

1. Prowadzenie zEgO terapeutycznych odpowiednich do mozliwoSci oraz
zainteresowafr i preferencj i indywidualnych uczestnik6w.

2. Zapewnienie bezpieczefrstwa uczestnikom na terenie domu.
3. Zapewnienie godnego traktowania uczestnik6w domu.
4. Integracja uczestnik6w ze Srodowiskiem migdzy innymi poprzez wsp6lprac9

z imymi Srodowiskowymi domami samopomocy, organizacjami
pozarzqdowyrni, instytucj ami, spolecznoSci4 lokalnq, ip.

$e

1. Cele i zadania, o kt6rychmowaw $7 i 8 realizowane s? poprzez usfugi wramach
indywidualnych lub zespolowych trening6w samoobstugi i trening6w umiejgtnoSci
spolecznych, polegajqcych na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejgtnoSci
w zakresie czynnoSci dnia codziennego i funkcjonowania w zyciu spolecznym.
Usfugi, o kt6rych mowa realizowane sqpoprzez:

a) trening funkcjonowania w codziennym |yciu, w tym: trening dbatroSci
o wyglqd zewnefirzty, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening
umiejgtnoSci praktycznych, trening gospodarowania wlasnymi Srodkami
finansowyrni,

b) trening umiejgtnoSci interpersonalnych i rozwiqzywania problem6w, w tym:
ksztaltowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, s4siadami,
z innymi osobami w czasie zakup6w, w Srodkach komunikacji publicznej,
w urzgdach, w instytucjach kultury,

c) trening umiejgtnoSci spgdzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie
zainteresowafr literaturq, atdycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem,
ludziaN w spotkani ach tow arzyskich i kulturalnych,

J.

4.

5.

6_



d) poradnictwo psychologiczne,
e) pomoc w zalatwianiu spraw urzgdowych,
D pomoc w dostgpie do niezbgdnych Swiadczef zdrowotnych, w tym

uzgadnianie i pilnowanie termin6w wizyt:ulekarza,pomoc w zakupie 1ek6w,
pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

g) niezbgdnqopiekg,
h) terapig ruchow4, w tym: zajgciasportowe, turystykg i rekreacjg,
i) inne formy postgpowania przygotowuj4ce do uczestnictwa w warsztatach

terapii zajgciowej lub podjgcia zatradnienia, w tym w warunkach pracy
chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

2. Uslugi w Sos Swiadczone s4 w formie zajgc gropo*y.h lub indywidualnych.

ROZDZTAI,III
WEWNETRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

$10

Domem kieruje Kierownik zatrudniony przez Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Elku.
Kierownik SnS okresla szczeg6trowe zasady funkcjonowania Domu oraz strukturg
organizacyjnq, w drodze regulaminu organizacyjnego, akceptowanego przez
Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Elku.

$11

Do zadahKierownika Domu nale?y:
1. Kierowanie i zarz1dzanie SOS oraz ponoszenie odpowiedzialnolci za caloksztatrt

dzialalnoiicizgodniezerego.laminemorganizacy jnym.
2. Sporzqdzanie regulaminu organizacyjnego SDS, akceptowanego przez Dyrektora

MOPS w Elku, programu dzialalno!;ci i planu pracy Domu na ka2dy rok.
3. DbaloS6 o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu uslug Swiadczonych

przezSps.
4. Kierownik domu opracowuje sprawozdanie z dziaNalnoSci domu w roku budzetowym,

przesyla jednostce prowadzqcej a takhe wla6ciwemu do spraw pomocy spolecznej
wydzialowi urzgdu wojew6dzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie
sprawozdawczp.

$12

W przypadku nieobecnoSci kierownika jego obowiqzki pelni pracownik merytoryczny
wyznaczony przez niego i zaakce,ptowany przez Dyrektora MOPS.

$13

1. W SOS mogQ byt zatrudniani odpowiednio do potrzeb osoby posiadaj4ce nastgpuj4ce
kwalifikacje zawodowe:

a) psychologa,

1.

2.

e\{r



1.

2.

b) pedagoga,
c) pracownika socjalnego,
d) instruktora terapii zajgciowej,
e) asystenta osoby niepelnosprawnej,
f) inne specjalistyczne, kt6re bgd4 odpowiadaly rodzajowi i zakresowi uslug

Swiadczonych w domu oraz inri pracownicy niezbgdni do prawidlowego
funkcjonowania domu.

2. Dzialania Domu mog4 byt wspierane przez opiekun6w, czlonk6w rodzin,
wolontariuszy, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i wolontariacie oraz inne osoby.

$14

1. Szczeg6lowe zadania i obowi4zki pracownik6w SDS okreSlaj4 indyrvidualne zakresy
czynnoSci.

$1s

Kierownik Domu ustala, organizqe i weryfikuje pracg pracownik6w Domu.
Kierownik ustala i egzekwuje termin i zakres wykonania zadah stanowiskowych
dla p o szczeg6lnych pracownik6w.
Kierownik organizuje spotkanie zespofu wspieraj4co-aktywizujgcego w zalehno(;ci
od potrzeb, je.dnak co najmniej raz na 6 miesigcy, celem om6wienia realizacji
indywidualnych plan6w postgpowania wspieraj4co-aktywizuj?cego i osi4gnigtych
rezultat6w, a takie ewentualnej mozliwoSci ich modyfikacji. Podczas spotkania
ustalana jest r6wnie? organizacja pracy w danym roku, a takie podsumowuje
sig wszystkie formy dzialalnoSci Domu.
Spotkania pracownik6w z kierownikiem SOS w celach organizacyjnych i super
wizyjnych odbywaj q si g cykliczn ie r az w tygodniu.
Kierownik Domu przedl<lada do Dyrektora MOPS roczry plan pracy oraz plan
szkolet'r wewngtrznych dla pracownik6w wedlug zapotrzebowania.
Kierownik domu lub upowazniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej
raz rrra 6 miesigcy, zajgcia i szkolenie dla pracownik6w w zakresie tematycznym
wynikaj4cym ze z$oszonych przez nich potrzeb, zwiqzarrych z funkcjonowaniem
domu.
Kierownik Domu systematycznie informuje pracownik6w o wszelkich zmianach
w prawie miejscowym, obowi4zuj4cych ustawach i rozporzqdzeniach i przedhJada
je sukcesywnie, z chwil4 publikacji w dziennikach ustaw bqd? urzgdo*ych, w wersji
papierowej do zapoznania sig z ich treSci4.

ROZDZIA\,IY
ORGAIIIZACJA I FORMY PRACY

s16

1. Srodowiskowy Dom Samopomocy jest czynny pig6 dni w tygodniu, od ponied zialLctt
do pi4tku w godzinach od 7:00 do 15:30.

J.

4.

5.

6.

7.



2. W czasie pobyfu w Domu uczestnicy korzystajq zgodnie z indywidualnym planem
postgpowania wspieraj4co-aktywizujqcego i tygodniowym harmonogramem zajg6
z wszelkich dostgpnych iprzewrdzianych dla nich usfug, co podlega ocenie p6hocznej
funkcj onow ania i postgp6w uczestnika.

3. W ramach SDS funkcjonuj4 pracownie i pomieszczenia do prowadzenia dziatralnolci
wspieraj4cej, aktywiztj}cej, rehabilitacyjnej w formie trening6w, zajg6,
indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, miejsca calodobowego pobytu.

4. Dom dziala 8 godzin dziewie, w tym co najmniej 6 godzin dziennie prowadzone
s4 zajgcia z uczestnikamL, a pozostaly czas przezrLacza siE na czynnoSci porz4dkowo-
organizacyjne, w tym organizacjg stanowisk, przygotowanie pracowni do zajE6,
uptzqtnigcie pracowni, prowadzenie wla6ciwej dokumentacji, opiekg nad uczestnikami
zwiqzanq z pomocQ w drodze do i z Domu, zaopatrzenie plac6wki w materialy
do prowadzenia trening6w, przerwg dla pracownik6w.

5. W trakcie zajEt przewidywana jest p6lgodzinna przerwa dla uczestnik6w zajg6
na odpoczynek i posilek wlasny, w godzinachwgzglaszanychpotrzeb.

6. W okresie skierowania uczestnika na pobyt calodobowy Dom zapewnia uslugi
odpowiednie do jego niezbgdnych potrzeb, w tym co najmniej 10 godzin na dobg
przezrLacza sig na czas wolny i wypoczynek nocny uczestnika.

7. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami prawnymi doprszcza
sig mo2liwoS6 zamknigcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie
dlu2szy ni215 dni roboczych w roku kalendarzowyrn, po uprzednim poinformowaniu,
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadz4cej oraz wydziatt
wlaSciwego do spraw pomocy spolecznej odpowiedniego urzgdu wojew6dzkiego.

8. Dom w ramach dziaNafi wspieraj4co-aktywizuj4cych organizuje i umozliwia
uczestnikom korzystanie z dodatkowych zajgd kulturalno-rekreacyjnych, sportowych
i turystycznych na terenie miasta, w Srodowisku lokalnym, jak r6wniez w formie
wyjazdowej.

9. W ramach dzialalno6ci Domu, za zgodq kierownika domu, w wyztaczonych przez
niego dniach i godzinach mog4 odbywa6 sig zajgcia klubowe przeznaczone dla os6b
oczekuj qcych na przyjgcie do domu oraz byly ch uczestnik6w.

10. Dom umo2liwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienrry spozywanie gor?cego
posilku, przyznanego w ramach zadaniawlasnego gmin, o kt6rym mowa w art. 17 ust.
1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy spolecznej lub w ramach treningu kulinamego.

ll.Calodobowe wyzywienie dla uczestnik6w skierowanych na pobyt calodobowy
w formie posilk6w lub produkt6w zywnoSciowych do przygotowania posilk6w przez
uczestnika.

12. Dom zapewnia uslugi transportowe polegajqce na dowozeniu La zajgcia
z miejsca zarnieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem Domu
i odwozeniu po zajgciach, w szczeg6lnoSci uczestnik6w z zaburzeniami zachowah
lub niepelnosprawnoS ciq fizycznq.

$17

Dom dysponuje czteroma miejscami calodobowego pobytu.
z miejsc calodobowego pobytu mogg korzystal osoby posiadaj4ce waLnq, decyzjg
administracyjn4 na pobyt calodobowy.

1.

2.

ei



J.

4.

5.

6.

Miejsca catrodobowego pobyru to kr6tkoterminowe dzialania pomocowe
dla uczestnik6w Domu, u kt6rych wyst4pila poffzeba spowodowana sytuacj q 2yciow1
lub rodzinn4.
Pobyt uczestnika w miejscach calodobowego pobytu mohe odbywa6 sig r6wniez
w zwiqzku z realizacjq, calodobowego treningu umiejgtnoSci i zaradnoSci 2yciowej
w ramach indywidualnego planu postgpowania wspierajgco - aktywizuj4cego.
Okres korzystania z miejsca calodobowego pobytu wynika z indywidualnych potrzeb
oraz indywidualnego planu a takie czasv trwania sytuacji zyciowej powoduj4cej
koniecznoSC czy potrzebg pobytu.
W trakcie pobytu uczestnika w miejscach calodobowego pobytu w miarg potrzeby
okreSla sig strategig rozwiqzania jego problemu.

ROZDZIAI.Y
uczESTNrcY PRAWA r OBOWL4ZKT

$18

1. Uczestnik SDS ma prawo do:
a) poszanowania naleznych mu praw, godnoSci, podmiotowego traktowania

w procesie rehabilitacj i,
b) pomocy, wsparcia, stalej koordynacji, ze strony wszystkich pracownik6w Domu,

koniecznej dla prawidlowej realizacji indywidualnego planu postgpowania
wspieraj qco - aktywizuj ?cego,

c) zapoznania sig z obowiqzujqcymi w Domu przepisami bezpieczehstwa i higieny
pracy, regulaminem Domu oraz wszelakimi wewngtrznymiustaleniami kierownika
Domu zw iqzanymi z or garizacjq zaj 96,

d) zapoznania sig z indywidualnym planem postgpowania wspieraj4co -
aktywizuj 4cym opracowanym przez zesp6l wspieraj 4co - aktyr;vizuj qcy,

e) uczesfirictwa we wszystkich dostgpnych na terenie Domu formach zajg6,w tym
zaj 96 dodatkowych, rehabilitacj i ruchowej, opieki psycholo gi cznej,

0 korzystania zprzerwy w zajgciachzgodnie z ustalonym harmonogramem Domu
przezfiaczonej na positrek wlasny, wsp61n4 degustacjg, odpoczynek,

g) uczestnik ma prawo w ka2dej chwili opuSci6 teren plac6wki, natomiastzewzglgdu
b ezpie czehshw a, nale?y o tyrn p o informowa6 p ers one l,

h) indywidualizacji rytmu zajgt oraz iloSci i czasu trwania przerwy, gdy wymaga
tego stan zdrowia,

i) aktyr;vnego uczestniczenia w Zyciu spolecznosci terapeutycznej, w
do wybrania Rady Podopiecznych, zglaszania propozycji odnoSnie
prowadzonych w Domu m.in. wnoszenie uwag do kierownika Domu
z funkcjonowaniem Domu oraz personelem p1ac6wki,

j) wnoszenia skarg i wniosk6w do kierownika SDS w kaLdy
godzinach 9-1 1.

poniedzialek w

Uczestnik SDS w miarg swoich mozliwoSci ma obowi4zek:
a) potwierdza6 swoj4 obecnoS6 nazajgciach podpisuj4c listg obecnosci,
b) stosowa6 sig do obowiqzuj4cych w Domu przepis6w BHp, ppoz, regulaminu

organizacyjnego,

tym prawo
form zajg|
zwiqzanym



c)
d)

e)

0

przesffzegad ustalonego czasu i porz4dku zajg6,
dostosowad ubi6r do rodzaju zajg(, (rehabilitacja ruchowa, zajEcia sportowe,
zajgcia basenowe, prace sezonowe, prace porz4dkowe),
posiada6 obuwie zmienne iprzestrzega6 jego zmiany,
z$aszad pracownikowi lub kierownikowi Domu wszelkie zmiany lek6w lub
sposobu dawkowania, kt6re musi przyjq6 w p1ac6wce,
stosowa6 sig do wskaz6wek i poleceri pracownik6w Domu,
przestrzegat zasad wsp6lzycia spolecznego,
przesfizega6 obowi4zuj4cego zakazu wnoszenia na teren Domu i spozywania
w trakcie pobytu w Domu alkoholu oraz innych srodk6w odtxzaj4cych,
przestrzegal zakazu palenia na terenie Domu,
prze str ze gat zakazu wno sz eni a na teren D omu nar zEdzi ni eb ezp ie c zny ch,
dbai o mienie plac6wki,
tczestniczyt w pracach porzqdkowych na terenie plac6wki i wok6l Domu,
aktyr;vnie uczestniczy6 w proponowanych zajgciachzgodnie z indywidualnym
planem postgpowania wspieraj4co - aktywizajEcego, w tym systematycznie
korzystad rehabilitacj i ruchowej, opieki medy cznej i psycholog icznej.

s)
h)
i)

i)
k)
l)
m)
n)

1.

2.

4_

$1e

W Domu funkcjonuje system nagr6d i upomnief, kt6ry stanowi element motywacyjny
w pracy terapeuty cznej z uczestnikami.
Wszelkie decyzje dotyczqce zachowafi uczestnik6w, naruszenia regulaminu,
podejmuje na swoim posiedzeniu zesp6l wspieraj4co - aktywizuj}cy. Decyzje sq
protokolowane i znajduj4 sig w ewidencji dokumentacji Domu.
W syttracji zachowania uczestnika SOS stanowi4ce go zagrohenie dla jego Lycia i Lycia
innych uczestnik6w, nale?y wzywat slu2by zapewniajqce wsparcie i bezpieczefistwo
w zalelnoi;ci od zaistniatej syfuacji.
Uczestnicy wyr62fiaj4cy sig aktywn4 postawa spolecznq, wysokim poziomem
zdyscyplinowania, zaangailowaniem w reprezentowanie plac6wki na zewnqtrz,
wlaSciwym zaangalowaniem i motywacjqw realizacjE zalohefi indywidualnego planu
mogQ zostal nagrodzeni :

a) pochwal4 ustnQ na spotkaniu spolecznosci z informacja dla rodzic6w,
b) dyplomem za szczeg6lne osi4gnigcia wrgczolyrn przez kierownika Domu

na spotkaniu spolecznoSci z udziaNemrodzic6w i opiekun6w,
c) dyplomem i nagrod4 rzeczowana koniec roku kalendarzowego wr1czonEprzez

Dyrektora MOPS.
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Wszyscy uczestnicy Domu tw orz4 spolecznoS6.
Kaidy tydzief, pracy w Domu rozpoczyr,a sig od zebrania, w kt6ryrm biorq ldzial
pracownicy.
Spotkanie prowadzi kierownik Domu lub wyznaczorly przezniego pracownik.
Na spotkaniu omawiany jest plan zajgt na biehqcy tydzieh, podzial obowi4zk6w,
kalendarzwydarzeh, w kt6rych bgdqbrattdzialuczestnicy, oraibiezqce problemy.

1.

2.

J.

4.



1.

Akceptuje:.....
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W ramach spolecznoSci dziala Rada Podopiecznych skladaj4ca
wybierana razw roku, w wyniku jawnych wybor6w.
W sklad Rady Podopiecznych wchodzi nieparzysta i1o66 os6b w
tj. przewodn iczqcy, zastgpca, sekretarz.
Opiekun rady nie jest glosem decyzyjnym w Radzie.

sig z tczestnik6w,

Liczbie trzy osoby,2.

J.

1.

aJ.

ROZDZIAI-YI
POSTANOWIENIA KONCOWE
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Regulamin jest dostgpny dla wszystkich pracownik6w i uczestnik6w oraz ich rodzin w
ceht zapoznania sig z jego treSci4.
Regulamin wchodzi w 2ycie po uzgodnieniu z Wojewod4 Warmiirsko-Mazurskim
oraz zafrivierdzeniu przez jednostkg prowadzqca Dom.
Wszelkie zryiany w powy2szym regulaminie moge by6 wprowadzone przez
Kierownika SOS a nastgpnie uzgadniane z Wojewid4 Warmirisko-Mazurskim i
zatwierdzone przezj ednostkg prowadzqca Dom.
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