Uchwala Nr XIX/148/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 28 listopada 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu
Pomocy Społecznej w Foluszu w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu
Jasielskiego
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 5la ust.

1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 ze zm.) oraz 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala,
co następuje:

1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/259/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia
21 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy
Społecznej w Foluszu w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego,
stanowiący statut, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.

2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODlf IVKĄCY RADY

Robert Snoch

Załącznik

do Uchwały nr XW148/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 28 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/259/2013
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 marca 2013 r.

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM ŻMIGRODZIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie zwany dalej ŚDS działa
na podstawie:
1)Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
2)Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1878 ze zm.),
3)Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869
ze zm.),

4)Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511
ze zm.),

5)Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586 ze zm.).

2
1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie jest jednostką organizacyjną
Powiatu Jasielskiego powołaną do realizacji zadań zleconych powiatowi przez administrację
rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej.
2.Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie używa skrótu ŚDS.
3.Siedzibą ŚDS jest Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10, 38-230 Nowy Żmigród.
4.ŚDS obejmuje swoją działalnością teren Powiatu Jasielskiego.
5.Bezpośredni nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Starosta Powiatu Jasielskiego przy
pomocy PCPR w Jaśle.

6.Nadzór w sprawach merytorycznych pełni Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
7.ŚDS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej w oparciu o ustawę
o finansach publicznych.
8.ŚDS używa pieczęć o treści:
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Nowym Żmigrodzie
ul. Gorlicka 10, 38-230 Nowy Żmigród

tel./fax: 13 4464107

9. ŚDS używa następującego znaku graficznego:
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1.ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu A, B przeznaczoną dla uczestników dorosłych
z terenu powiatu jasielskiego tj.
1)Typ A - dla osób chorych psychicznie,
2)Typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2.W Domu typu A i B mogą przebywać uczestnicy z niepełnosprawnością sprzężoną.
3.Dom realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia
12 marca 2004 r o pomocy społecznej polegające ma świadczeniu usług w ramach
indywidualnych i zespołowych treningów umiejętności samoobsługowych i treningów
umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
4.Działalność ŚDS ukierunkowana jest na:
1)pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych
specyficznych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi,
2)integrację społeczną i kulturalną osób z zaburzeniami psychicznymi,
akceptację przez uczestników, osoby z zaburzeniami psychicznymi swojej sytuacji życiowej,
3)rozwijanie działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.
Rozdział II
Cele i zadania funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowym Żmigrodzie

4
Celem działalności ŚDS jest wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, fizycznego oraz
społecznego poprzez:
1)stwarzanie warunków do nabywania umiejętności wykonywania podstawowych czynności
życia codziennego, doskonalenie umiejętności zdobytych oraz realizacji zadań życiowych,
w tym nauka dbałości o higienę osobistą,
2)podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i godnego
życia,
3)wspieranie psychiczne i terapeutyczne,

4)opiekę pielęgniarską i rehabilitację ruchową,
5)dążenie do aktywizacji społecznej i zawodowej,
6)stymulowanie osobistego rozwoju z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych
uczestników ich potrzeb, talentów, oczekiwań i zainteresowań,
7)zaspakajanie w miarę posiadanych potrzeb uczestników relacji społecznych, kulturalnych

i kontaktów emocjonalnych,
8)współpracę z placówkami służby zdrowia w celu tworzenia oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz promocję zdrowia psychicznego,
9)rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami,
kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym w celu
integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku,
10)kształtowanie wobec osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi właściwych
postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, a także przeciwdziałanie ich
dyskryminacji,
11)współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników poprzez poradnictwo, informację,
wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

5
Funkcjonowanie ŚDS opiera się między innymi na następujących zasadach:
1)podmiotowego traktowania uczestników osoby przewlekle chore

psychicznie

i z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
podczas wszystkich zajęć organizowanych w ramach działalności Domu,
2)organizowanie czasu pobytu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań
i zainteresowań oraz osobistego rozwoju uczestników w miarę ich możliwości

i predyspozycji,
3)pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów społecznych
ze środowiskiem,
4)realizowanie celów działalności Domu poprzez wszechstronną rehabilitację psychiczną,
fizyczną, społeczną (środowiskową),
5)tworzenia warunków umożliwiających realizację wyznaczonych zadań z zachowaniem
warunków godnego pobytu, opieki i bezpieczeństwa uczestników,
6)kształtowania życzliwych relacji pomiędzy uczestnikami a pracownikami,
7)zapoznanie uczestników z ich prawami i obowiązkami,
8)współpracy ze wszystkimi i organizacjami, których celem jest działalność na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Rozdział III
Struktura organizacyjna
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1.ŚDS - em kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu w Jaśle.
2.Kierownik ŚDS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Zarząd Powiatu w Jaśle.
3.Kierownik odpowiedzialny jest za właściwą działalność ŚDS oraz organizację i poziom
usług świadczonych na rzecz uczestników.
4.Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz.
5.Kierownik zatrudnia, zwalnia oraz wykonuje wszystkie inne czynności z zakresu prawa
pracy wobec pracowników ŚDS.
6.Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników zatrudnianych
w ŚDS.

7

Struktura organizacyjna ŚDS zawarta jest w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego
Domu Samopomocy opracowanym przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą
i zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
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1.Szczegółowe warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników określa Kierownik
i podaje do ogólnej wiadomości uczestników.
2.Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie
wydaje Starosta Jasielski.
3.Pobyt w ŚDS może być odpłatny, w zależności od sytuacji materialnej uczestnika.
Wysokość odpłatności zależy od kryterium dochodowego uczestnika i jest ustalana
w drodze decyzji.

9
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

RADY
Robert Snoch

