
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie przy ul. Mieszka I 1, przeznaczony jest dla 35
osób z niepełnosprawnościami (z czego 30 osób to uczestnicy z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub spektrum autyzmu), które wyszły z systemu oświaty.

Kto może zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

1. Uczestnik — należy przez to rozumieć przyjęte do domu osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 
tym:
a) osoby przewlekle psychicznie chore,
b) osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z 
lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza 
neurologiczne,
c) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a 
także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują 
inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,”; 
osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 
wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie 
uzależnionych od środków psychoaktywnych;

2. Uczestnicy  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  lub  spektrum  autyzmu,  którzy  posiadają
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej  lub
długotrwałej  opieki  lub  pomocy innej  osoby w związku  ze  znacznie  ograniczoną  możliwością
samodzielnej egzystencji. 

a) uczestnik ze spectrum autyzmu posiada:
1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności

stałej  lub  długotrwałej  opieki  lub  pomocy innej  osoby w związku  ze  znacznie  ograniczoną
możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz  symbolem przyczyny niepełnosprawności  -  12-C
(całościowe zaburzenia rozwojowe),

2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności
stałej  lub  długotrwałej  opieki  lub  pomocy innej  osoby w związku  ze  znacznie  ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 01-U lub
02-P lub  10-N lub  11-I ,  przy  czym  do  takiego  orzeczenia  niezbędne  jest  dodatkowo
zaświadczenie od lekarza specjalisty   w dziedzinie psychiatrii dziecięcej bądź lekarza specjalisty
w dziedzinie psychiatrii   o rozpoznaniu jednego z zaburzeń określanych jako spectrum autyzmu
(w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 kategoria F84, która obejmuje zaburzenia ze spektrum
autyzmu, określane też jako całościowe zaburzenia rozwoju, w tym:

-  F84.0  autyzm  dziecięcy: obejmuje  autyzm  dziecięcy,  psychoza  dziecięca,  zaburzenia
autystyczne, Zespół Kannera;

- F84.1 autyzm atypowy: obejmuje atypowa psychoza dziecięca, upośledzenie umysłowe z
cechami autystycznymi;

- F84.2 Zespół Retta;
- F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne: obejmuje otępienie dziecięce, psychoza

dezintegracyjna, psychoza symbiotyczna, Zespół Hellera;
-  F84.4  Zaburzenia  hiperkinetyczne  z  towarzyszącymi  upośledzeniami  umysłowymi  i

ruchami stereotypowymi;
-  F84.5  Zespół  Aspergera: obejmuje  psychopatia  autystyczna,  zaburzenia  schizoidalne

okresu dzieciństwa).

b)  uczestnik z niepełnosprawnością sprzężoną posiada:
 orzeczenie  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  wraz  ze  wskazaniem



konieczności  stałej  lub  długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wpisanymi dwoma lub trzema symbolami
przyczyny niepełnosprawności. 

Takie  orzeczenie  wskazuje,  że  każde  z  wymienionych  schorzeń  wpływa  
w porównywalnym stopniu na zaburzenia funkcji organizmu. 

Inne warunki i tryb przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

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 o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o 
sprawności w zakresie lokomocji osób niepełno-sprawnych fizycznie, a także orzeczenie o 
niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. 
(dokumenty trzeba mieć w momencie ubiegania się o skierowanie do ŚDS).

2. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej 
3.  W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o 

skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny 
do dokonania przez zespół wspierając-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania 
osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki 
będzie niezbędny do jego realizacji. 

4.  Po dokonaniu oceny, o której mowa wyżej, 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. 

5. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w 
porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. 

Co Dom zapewnia

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są 
prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, 
przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji.
Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku,  w 
ramach treningu kulinarnego. 
Dom umożliwia uczestnikom korzystanie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, 
prowadzonych między innymi w pomieszczeniach dostosowanych do pobytu. 

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty
dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje: 
- dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł 

 - dla osoby w rodzinie do 528 zł




