
Regulamin Klubu Samopomocy  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie  

z Filią w Rakszawie 

 

& 1 

Regulamin organizacyjny Klubu przy Środowiskowym Domu Samopomocy                             
w Łańcucie z Filią w Rakszawie zwany dalej  „Regulaminem” określa  organizację                                             
i zasady funkcjonowania Klubu. 

&2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa  o :  

1) Klubie – należy przez to rozumieć Klub  działający przy  Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Klubu  
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 
4) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie 
5) Ośrodek – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy                    

w Łańcucie z Filią w Rakszawie 
6) Uczestniku – należy przez to rozumieć osoby uczestniczące w zajęciach 

organizowanych w  Klubie.  
 

&3 

1. Nadzór nad Klubem sprawuje Dyrektor. 
2. Osobami odpowiedzialnymi za działanie Klubu są:  

a) w Łańcucie –Dyrektor oraz  pracownik socjalny . 
b) w Rakszawie –Kierownik, pracownik socjalny oraz inne osoby pracujące  
w Ośrodku. 

3. Terenem działania jest Powiat Łańcucki. 
4. Klub mieści się w Środowiskowym Domu Samopomocy: 

a) w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70/3 
b) w Rakszawie 325 c. 
 

&4 

1. Celem działalności Klubu jest świadczenie usług dla osób niepełnosprawnych 
oczekujących na przyjęcie do  oraz byłych uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy  w Łańcucie  Filią w Rakszawie. 

2. Do zadań Klubu należy w szczególności:  



• zapoznanie uczestnika ze specyfiką działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie. 

• prowadzenie treningów umiejętności  życia codziennego, treningu 
umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningu umiejętności 
spędzania czasu wolnego, treningu kulinarnego, treningu technicznego, 
treningu budżetowego, treningu profilaktyki zdrowia,  

• prowadzenie terapii zajęciowej, 

• ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego,  

• integracja społeczna, 

• kształtowanie i zwiększenie aktywności społecznej osób 
niepełnosprawnych, 

• przełamywanie barier społecznych w środowisku lokalnym związanych                        
z niepełnosprawnością. 
 
                                                  &5 

 Klub funkcjonuje w godzinach otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy. 

 

&6 

1. Pracą Klubu kierują pracownicy socjalni Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łańcucie z Filią w Rakszawie. 

2. Do zadań  kierownika Klubu należy w szczególności: 
• prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem 

Klubu, 
• koordynowanie bieżącej działalności Klubu, 

• organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu.  

&7 

Do zadań pracowników należy w szczególności : 

• prawidłowa realizacja planowanych  zadań,  

• prowadzenie dokumentacji pracy,  

• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań. 
 

&8 

Proponowane przez Klub usługi są bezpłatne. 

 

 

 

 



&9 

Uczestnik Klubu jest zobowiązany do:  

• przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,  

• aktywnego uczestnictwa  w organizowanych zajęciach, 

• przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, 
• dbania o wspólne dobro, ład i porządek,  

  
 

&10 

Uczestnik może być pozbawiany przez Dyrektora  prawa do uczestniczenia                            
w zajęciach  Klubu w przypadku: 

• rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,  

• opuszczenia znaczącej ilości zajęć  w Klubie. 
 

&12 

Zmiana  Regulaminu może nastąpić  w drodze zarządzenia Dyrektora.  

 

 

        sporządził: 

       Jeannette Naściszewska 


