Procedura w przypadku składania wniosku o skierowanie
Środowiskowego Domu Samopomocy

1. Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy
społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o
skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub
lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie
lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w
zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób
niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
2. W przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu prowadzonego przez
właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania powiat lub inny podmiot na jego
zlecenie, ośrodek pomocy społecznej gminy miejsca zamieszkania osoby przesyła do
starosty powiatu dokumenty, o których mowa w ust.1, wraz z rodzinnym wywiadem
środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.
3. Jeżeli gmina lub powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie
prowadzą ani nie zlecają prowadzenia domu, wówczas osoba może być skierowana do
domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat, któremu odpowiedni organ
jednostki samorządu terytorialnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się o skierowanie do domu powierzył, w drodze porozumienia,
realizację zadania publicznego. Przepis ust. 3 w części dotyczącej przekazania
dokumentów stosuje się odpowiednio.
4. Skierowanie do domu występuje w drodze decyzji administracyjnej.
5. W przypadku osoby, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzje
o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące,
konieczny do dokonania przez zespół wspierająco- aktywizujący oceny możliwości
zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
6. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.6,oraz przygotowaniu indywidualnego
planu postępowania wspierająco- aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas
określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego
planu postępowania wspierająco –aktywizującego.
7. Okres na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w
szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu
postępowania wspierająco – aktywizującego, okresowego braku możliwości
skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub
warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach
pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
8. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10
dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych

osób, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie
nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.
9. Termin przyjęcia do domu ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną
lub jej opiekunem.
10. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny domu lub inny pracownik,
wskazany przez kierownika domu, przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi
informacje o zasadach funkcjonowania domu, a także w przypadku potrzeby zebrania
dodatkowych informacjo dotyczących osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej
sporządza pisemną notatkę w tej sprawie i przekazuje jej kierownikowi domu.

