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Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku ma siedzibę w budynku jednokondygnacyjnym z
niezagospodarowanym poddaszem i częścią piwnic. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem. Obok budynku znajduje się
boisko i trawnik. Zjazd do ŚDS – u wyłożony jest kostką brukową, obok niego znajdują się schody z barierką. Otoczenie Domu
stanowi ogród z trawnikiem. Znajduje się w nim wydzielone miejsce na ognisko, boisko do gier zespołowych
z koszem i montowaną siatką na słupach. Gry zespołowe w które można grać
na boisku to: koszykówka, piłka nożna, hokej na trawie, badminton, siatkówka.
W ogrodzie znajdują się ławki, stół do tenisa stołowego, stolik szachownica, ławeczki. Z jadalni jest wyjście na taras z
rozwijanym zadaszeniem co pozwala na organizowanie treningów na zewnątrz.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku znajduje się poniżej poziomu drogi.
Z trzech stron graniczy z zabytkowym parkiem. Teren domu jest otoczony ogrodzeniem co zapewnia zarówno
bezpieczeństwo jak i spokój uczestnikom. Ponadto, ŚDS znajduje się w centrum miasta co zapewnia uczestnikom łatwy
dostęp instytucji publicznych do których można bezpiecznie dotrzeć aby załatwić bieżące i potrzebne sprawy(Urząd Miasta i
Gminy, Starostwo Powiatowe, Banki, Bieszczadzki Dom Kultury, Biblioteka).

Powierzchnia użytkowa Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 420 m. Powierzchnia użytkowa na jednego uczestnika
wynosi: 9,16 m. Przy obliczaniu brane pod uwagę były pomieszczenia ŚDS oprócz: gabinetu kierownika, pokoju socjalnego,
gabinetu księgowej, magazynów, łazienki dla pracowników, kotłowni.
Budynek na zewnątrz jak i wewnątrz nie posiada barier architektonicznych. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada
wszystkie udogodnienia niezbędne do funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Drzwi do sal treningowych dostosowane są
do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają szerokość 90 cm, są pozbawione progów. Drzwi wyjściowe kuchenne są
dwuskrzydłowe, o szerokości 150 cm. Drzwi wejściowe główne mają 90 cm i prowadzi do nich podjazd z kostki brukowej.
Dodatkowe wyjście ewakuacyjne z sali treningów ma szerokość 90 cm.
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