Podstawy prawne działania ŚDS:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013.182).
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2011 Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127 poz. 721
z późn.zm).
5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r.
Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).
6. Uchwała Nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października
2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej.
7. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w Klępczewie.
Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Razem Łatwiej'' jest jednostką organizacyjną
gminy – ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej
„uczestnikami”, którzy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu
lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym
i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności
życiowej, a także ich integracji społecznej.
Nadrzędnym celem działalności Domu jest zapewnienie oparcia społecznego
osobom mającym trudności w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem,
podnoszenie jakości ich życia, zapobieganie izolacji społecznej i dyskryminacji,
szeroko pojęta integracja ze społeczeństwem, wsparcie w zakresie opieki
zdrowotnej.
Głównym zadaniem terapii zajęciowej jest usprawnianie psychiczne i fizyczne.
Usprawnianie psychiczne ma na celu przywrócenie danej osobie zdolności
nawiązywania kontaktów oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi
i dostosowania się do środowiska, w którym obecnie żyje. Usprawnianie fizyczne
natomiast polega na odpowiednim doborze zajęć terapeutycznych, aby umożliwić
zachowanie
sprawności
fizycznej,
pozwalającej
przynajmniej
na samodzielne wykonywanie prostych czynności lub przywrócenie utraconej
sprawności.
Terapia zajęciowa pozwala zapoznać się z różnorodnymi technikami pracy i daje
namiastkę pracy zawodowej, ponadto pozwala podtrzymywać i rozwijać własne
zainteresowania i uzdolnienia.
Usługi Świadczone przez ŚDS dla uczestników:
1. trening funkcjonowania w życiu codziennym;
2. trening umiejętności interpersonalnych;
3. trening spędzania wolnego czasu;

4. poradnictwo psychologiczne;
5. terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
6. terapię zajęciową;
7. niezbędną opiekę i wsparcie;
8. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
9. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
10. inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.

