INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że w grudniu 2017 r.
powstaje na terenie miasta Biała Podlaska Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C dla
osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Siedziba ŚDS
będzie mieścić się przy ul. Brzeskiej 36A.
Środowiskowy Dom Samopomocy będzie Ośrodkiem Wsparcia zapewniającym pobyt
dzienny dla 30 pełnoletnim osób wykazującym inne przewlekłe zaburzenia psychiczne m.in.
zaburzenia osobowości i zachwiania, zespół otępienno charakteropatyczny, w tym choroba
Alzheimera, zaburzenia psychiczne spowodowane Zespołem Uzależnienia Alkoholowego,
zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia nerwicowe, itp. Ośrodek
będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30 z możliwością
wydłużenia czasu pracy Ośrodka. Osoby lub rodziny zainteresowane tym rodzajem wsparcia
winny złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie podanie o przyjęcie do Środowiskowego
Domu Samopomocy dołączając:
• zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa, o występujących
zaburzeniach psychicznych;
• zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji
osób niepełnosprawnych fizycznie;
• w przypadku posiadania przez osobę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia o niezdolności do pracy, należy również dołączyć posiadane aktualne
orzeczenie;
• dokument potwierdzający osiągnięte dochody z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia
podania.
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy następuje w drodze decyzji
administracyjnej poprzedzonej przeprowadzonym przez pracownika socjalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej rodzinnym wywiadem środowiskowym.
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy będzie postępowanie
rehabilitacyjne rozumiane, jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez
uczestników jak najpełniejszej samodzielności. ŚDS będzie świadczył usługi w ramach
indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych,
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności
dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach ww. usług będą
stosowane treningi:
• trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbałości o wygląd zewnętrzny,
treningi nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening
gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

•

•

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;
trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych.

Ponadto ośrodek zapewni m.in. wsparcie psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę w trakcie zajęć,
terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
Powyższe zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka, m.in.:
instruktorów terapii, psychologa, pielęgniarkę na podstawie Indywidualnego Planu
Wspierającą –Aktywizującego. Zajęcia będą prowadzone w ramach następujących pracowni:
pracowni kulinarnej, artystycznej oraz kulturalno-oświatowej, ponadto będzie zapewniona
rehabilitacja ruchowa, zajęcia na świetlicy. Uczestnicy w ramach terapii otrzymają jeden
gorący posiłek.

