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Wykaz dokumentacji indywidualnej w ŚDS województwa pomorskiego: 
 
1. WNIOSEK O SKIEROWANIE DO DOMU/PODANIE – druk ustalony 

wewnętrznie – zawierający podpis uczestnika lub za jego zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna faktycznego. 

2. PROCEDURY – ustalone wewnętrznie w zależności od rodzaju domu: 

a. sposób przyjmowania do domu 
b. niezbędne działania w przypadku zdarzeń kryzysowych: 

− napady agresji lub autoagresji, 

− napady padaczki lub inne sytuacje wynikające ze stanu zdrowia, 

− zdarzenie losowe typu awarie, zagrożenia, 

c. postępowanie w przypadku konieczności pozbawienia osoby prawa do 
pobytu: 
− ze względu na dobro grupy, 

− ze względu na dobro danej osoby, gdy dalszy pobyt pogarsza stan 

funkcjonowania, wskazania do innej formy opieki /DPS/, 
− ze względu na dobro danej osoby, gdy osoba uzyskała możliwość 

funkcjonowania w innej formie – przygotowania do WTZ, ZAZ, pracy. 

3. ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE – wskazane druki do wypełnienia dla: 
a) lekarza specjalisty psychiatry/neurologa, o występujących zaburzeniach, 
b) lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału  

w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób 

niepełnosprawnych. 
4. LEKI ZLECONE, WSKAZÓWKI, ZLECENIA, PRZECIWWSKAZANIA – 

aktualizowane na bieżąco !!! 
5. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE O STOPNIU 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - O ILE OSOBA TAKIE POSIADA !!! 
6. WYWIAD ŚRODOWISKOWY – wykonuje OPS i aktualizuje zgodnie z przepisami – 

potrzebne informacje przekazuje kierownikowi ŚDS. 
7. DEZYCJA ADMINISTRACYJNA OPS – pierwsza nie dłuższa niż 3 m-ce, następna 

na czas określony niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco – 

aktywizującego. 
8. OCENA STANU PSYCHICZNEGO - druk ustalony wewnętrznie – w czasie pobytu 

uczestnika w ŚDS, aktualizacja, co najmniej raz w roku. 
9. PROFIL UCZESTNIKA – DIAGNOZA - ustalone wewnętrznie w zależności od 

rodzaju domu – opracowany przez zespół wspierająco – aktywizujący, w czasie nie 

dłuższym niż 3 m-ce początkowego pobytu, weryfikowany, co najmniej raz w roku 

10. INDYWIDUALNY PLAN POSTEPOWANIA WSPIERAJĄCO – 
AKTYWIZUJĄCEGO – druk jednolity w zależności od rodzaju domu A/B/C - 
opracowany przez zespół wspierająco – aktywizujący, w czasie nie dłuższym niż 3 m-ce 

początkowego pobytu, weryfikowany, przy udziale uczestnika i jego opiekuna, 

weryfikowany, co najmniej raz w roku określając okres, jaki będzie niezbędny do jego 

realizacji !!! 
11. OKRESOWA OCENA - druk ustalony wewnętrznie – realizacji indywidualnego 

planu wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika – minimum raz w roku. 



12. NOTATKI dotyczące aktywności uczestnika, motywacji, zachowań w czasie udziału  

w zajęciach indywidualnych i grupowych. 
 

 

Wykaz dokumentacji zbiorowej w ŚDS województwa pomorskiego: 
I. EWIDENCJA: 

1. UCZESTNIKÓW Z DANYMI WG ROZPORZĄDZENIA. 
2. OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W DOMU 
3. OSÓB OCZEKUJĄCYCH WG ZGŁOSZEŃ. 

 
II. DZIENNIKI DOKUMENTAUJĄCE PRACĘ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU. 
 
III. DOKUMENTACJA PRACY ZESPOŁU WSPIERAJĄCO – 

AKTYWIZUJĄCEGO ORAZ INNA WG PORZEB. 
 


