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 Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach 

 

 

 
Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach został opracowany na 

podstawie: art.  51a ustawy z dnia 15 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.) § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 

 

 

 

Adresaci 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach jest ośrodkiem typu AB, obejmuje wsparciem 

osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo.  

     

Cel ogólny funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach 

 

Celem ogólnym funkcjonowania  ŚDS jest zapewnienie uczestnikom wsparcia terapeutycznego, 

integracja ze środowiskiem lokalnym, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych zwłaszcza 

związanych  z wykluczeniem społecznym. 

 

Cele programu w odniesieniu do osób chorych psychicznie: 

 

 prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespól działań wspierająco 

aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez adresatów programu poprawy jakości 

życia, samodzielnego funkcjonowania oraz ograniczenie nawrot ów choroby 

 aktywizowanie do udziału w życiu społeczności lokalnej 

 przygotowanie osób chorujących psychicznie do powrotu na rynek pracy 

 podejmowanie działań przygotowujących środowisko rodzinne i społeczność lokalną do 

integracji z osobami  z zaburzeniami psychicznymi 

 przeciwdziałanie instytucjonalizacji 

 reprezentowanie interesów osób chorych psychicznie w społeczności lokalnej oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 rozwijanie i podtrzymywanie form samopomocowych wśród uczestników ŚDS i ich rodzin 

 wsparcie dla rodzin osób chorujących psychicznie 

 kontynuowanie rehabilitacji  uczestników ŚDS poprzez udział w Klubie Uczestnika, 

mieszkaniu chronionym, Sklepiku z marzeniami 

 współpraca z innymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami, organizacjami na rzecz osób 

chorujących psychicznie. 

 

Cele główne realizowane są poprzez następujące cele szczegółowe: 

 

 budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości, zrozumienia, wsparciu  



w dążeniu do poprawy jakości życia i samodzielności 

 usamodzielnianie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, 

 podnoszenie kompetencji interpersonalnych i intrapersonalnych 

 nawiązanie pozytywnych kontaktów ze środowiskiem lokalnym, integrację ze 

społecznością,  poprawę funkcjonowania  w rodzinie 

 aktywizację uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju, 

rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, zainteresowań 

 podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej 

 podnoszenie kompetencji w zakresie życia  z problemami zdrowotnymi, aktywizacji 

zawodowej umiejętności społecznych i interpersonalnych 

 profilaktykę zdrowia psychicznego, zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz 

przystosowanie osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym do funkcjonowania  w 

środowisku 

 wzmacnianie samokontroli 

 udział  w różnych formach terapii 

 nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia 

 kreowanie postaw samorządności i zaangażowania uczestników w pracę na rzecz domu 

 umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników 

 rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego 

 wspieranie środowiska rodzinnego 

 wspieranie grup wsparcia rodzin osób chorujących psychicznie 

 wsparcie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. 

 

Cele programu w odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo: 

 

 prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespół działań wspierająco 

aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez osoby upośledzone umysłowo poprawy 

jakości życia, rozwijania umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania 

regresu 

 aktywizowanie do udziału w życiu społeczności lokalnej 

 przygotowanie do uczestnictwa  w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia  

w warunkach pracy chronionej 

 podejmowanie działań przygotowujących środowisko rodzinne i społeczność lokalną do 

integracji  z osobami upośledzonymi umysłowo  

 reprezentowanie interesów osób upośledzonych umysłowo w społeczności lokalnej oraz 

przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu 

 rozwijanie i podtrzymywanie samorządności uczestników ŚDS 

 współpraca z innymi ośrodkami wsparcia, instytucjami, organizacjami na rzecz osób 

upośledzonych umysłowo. 

 

Cele główne są realizowane przez następujące cele szczegółowe: 

 

 budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości, zrozumienia, wsparcie  

w dążeniu do poprawy jakości życia i samodzielności 

 usamodzielnianie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, 

 podnoszenie kompetencji  w zakresie umiejętności interpersonalnych 

  przyuczania do wykonywania prac z  zakresu gospodarstwa domowego 

 naukę obsługi narzędzi i urządzeń użytku codziennego 

 zwiększanie umiejętności manualnych, percepcyjnych i ruchowych 

 rozwijanie umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, 



integrację osób upośledzonych umysłowo ze społecznością, poprawę funkcjonowania w 

rodzinie 

 aktywizację uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działań i rozwoju, 

rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, zainteresowań 

 podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej, twórczej 

 nabywanie umiejętności  zdrowego stylu życia 

 udział  w różnych formach terapii 

 umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników 

 rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego 

 wspieranie środowiska rodzinnego 

 organizację grup wsparcia rodzin osób upośledzonych umysłowo. 

 

 

Przewidywane efekty programu: 

 

 zwiększenie samodzielności adresatów programu  w codziennym życiu 

 zmniejszenie hospitalizacji 

 wydłużenie okresów remisji 

 jak najdłuższe utrzymanie osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku 

 możliwie jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie uczestników ŚDS 

 poprawa relacji uczestników ŚDS z najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym 

 zwiększanie szansy uczestników ŚDS na podjęcie pracy 

 powstanie i rozwój grup wsparcia dla rodzin. 

 

 

 


