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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 

Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości „DOM” 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 

 

 

STATUT 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  

W JORDANOWIE 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jordanowie  zwany dalej „Domem” jest Placówką 

prowadzoną przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w Jordanowie  

 powołaną do realizacji zadań zleconych powiatom przez administrację rządową                       

w ramach pomocy społecznej. 

 

§ 2. 

 

Podstawą prawna działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest: 

 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.)  

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, 

poz. 535 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 

142, poz.1592 z późn. zm.)  

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w 

sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i 

środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 38 )  

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w 

sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) 

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 z 

późn. zm.)  

7. Uchwała Nr 0049/XLII/260/2002 Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 września 2002 

roku, w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie. 

8. Uchwała Nr 0063/489/2002 Zarządu Powiatu w Suchej Beskidzkiej z dnia                   

09. 10. 2002 r. w sprawie : zorganizowania i prowadzenia Ośrodka Wsparcia w formie 

Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w   Jordanowie. 

9. Przepisy niniejszego Statutu  

10. Ustawa z dnia  29 września 1994 r. o Rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 

591 z późn. zm.) 
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§ 3. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla 30 

osób z zaburzeniami psychicznymi (typ AB) w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

 

§ 4. 

 

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Jordanowie przy ul. Banacha 1. 

 

§ 5. 

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwości 

„Dom”. 

 

§ 6. 

 

Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem placówki sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.  

 

§ 7. 

 

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest stosowny do decyzji administracyjnej 

kierującej do placówki. 

 

§ 8. 

 

Działalność Domu obejmuje: 

 pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych 

problemów osób z zaburzeniami psychicznymi,  

 promocję zdrowia psychicznego oraz działanie profilaktyczne zapobiegające remisji 

choroby. 

§ 9. 

 

Dom zobowiązany jest w szczególności do: 

1) tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań Domu; 

2) zapewnienia uczestnikom warunków godnego pobytu, opieki i bezpieczeństwa; 

3) kształtowanie serdecznego stosunku personelu do uczestników 

4) zapoznanie uczestników z ich prawami i obowiązkami oraz Regulaminem Domu 

5) uzyskanie od rodziców lub prawnych opiekunów użytkowników wszelkich informacji 

dotyczących potrzeb, postaw, nawyków i zachowań oraz wiadomości o innych 

ważnych okolicznościach związanych z daną osobą; 

6) współpracy ze wszystkimi organizacjami, których cel jest zbieżny z działalnością 

ŚDS; 

7) zabieganie o usamodzielnienie uczestników poprzez organizację alternatywnych form 

integracyjnych w środowisku 
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ROZDZIAŁ II 

CEL I ZASADY DZIAŁANIA 

 

 

§ 10. 

 

1. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie, osobom zakwalifikowanym, 

systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych, 

społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez: 

1) Trening funkcjonowania w codziennym życiu , w tym: trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności 

praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi 

osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,             

w instytucjach kultury; 

3) Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań 

literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach 

towarzyskich i kulturalnych; 

4) Poradnictwo psychologiczne; 

5) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

6) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych , w tym uzgadnianie          

i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do 

jednostek ochrony zdrowia; 

7) Niezbędną opiekę; 

8) Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 

9) Uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, 

przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego; 

10) Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach  terapii 

zajęciowej lub podjęciem zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na 

przystosowanym stanowisku pracy. 

 

2. Zakres i poziom świadczeń ŚDS jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających. 

 

§ 11. 

 

Funkcjonowanie Domu opiera się na między innymi następujących zasadach: 

1) Podmiotowego uczestnictwa uczestników we wszystkich zajęciach organizowanych  

w ramach Domu 

2) Zorganizowanie czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, 

oczekiwań i zainteresowań; 

3) Pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów ze 

środowiskiem; 

4) Realizowanie celów działalności Domu poprzez globalną rehabilitację środowiskową; 

5) Współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu oraz instytucjami 

działającymi na rzecz tych osób. 
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ROZDZIAŁ III  

TRYB KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA DO DOMU 

 

 

§ 12. 

 

Decyzje o skierowaniu do ŚDS podejmowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Suchej Beskidzkiej w oparciu o wniosek o skierowanie do Domu zawierający: 

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 niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie          

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile takie posiada. 

 

 

§ 13. 

 

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzje             

o skierowanie do Domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy iż 3 miesiące, konieczny do 

dokonania przez zespół wspierająco- aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie 

indywidualnego planu postępowanie wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie 

niezbędny do jego realizacji. 

 

 

§ 14. 

 

Kierownik ŚDS może wnioskować do PCPR  o cofnięcie decyzji administracyjnej w stosunku 

do osób, które nie potrafią bądź nie chcą funkcjonować w społeczności ŚDS. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE  

 

 

§ 15. 

 

Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik powołany przez Zarząd 

Stowarzyszenia Trzeźwości „DOM” 

 

§ 16. 

 

1. Kierownik ŚDS odpowiedzialny jest za: 

 opracowywanie corocznie planu finansowego Domu, projektów jego zmian, 

odpowiada za jego wykonanie, 

 opracowywanie sprawozdań i analiz, 

 opracowywanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, 

 dobór kadr i podział zasad, 
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 realizację zadań pomocy społecznej w stosunku do uczestników ŚDS, 

 współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej , organizacjami 

społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie 

dotyczącym funkcjonowania ŚDS. 

 

2. Kierownik zobowiązany jest do : 

 reprezentowania placówki na zewnątrz, 

 tworzenia warunków do pełnej realizacji usług i świadczeń na rzecz uczestników 

Domu, 

 kształtowania właściwego stosunku personelu do uczestników, 

 zagwarantowania mieszkańcom ich praw osobistych, 

 otaczania uczestników szczególną troską, zwłaszcza w początkowym okresie ich 

pobytu w ŚDS, aby adaptacja ich do życia w nowych warunkach przebiegała łagodnie, 

 prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej. 

§ 17. 

Kierownik ŚDS zatrudnia i zwalnia pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, 

koniecznych do jego funkcjonowania, w tym głównego księgowego którego kompetencje       

i odpowiedzialność regulują odrębne przepisy. 

§ 18. 

 

W ŚDS działa zespół wspierająco-aktywizujący składający się z pracowników 

merytorycznych ŚDS (terapeutów, pracownika socjalnego i kierownika), do którego należy 

opracowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego uczestników 

oraz wspólna z uczestnikami jego realizacja. 

 

§ 19. 

 

Szczegółową organizację i zarządzanie ŚDS określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez 

Kierownika Domu i zatwierdzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 

Beskidzkiej. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA FINANSOWA DOMU 

 

 

§ 20. 

 

1. ŚDS prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu  o zasady określone                     

w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości, zgodnie z postanowieniami 

umowy ze Starostą.  

 

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez 

Kierownika ŚDS. 
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3. Kierownik ŚDS opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, wykonuje 

plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

4. Źródłami dochodów budżetu realizowanych przez ŚDS są: 

 środki z budżetu Wojewody (dotacja celowa) 

 środki od sponsorów 

 różne inne dochody. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 21. 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w formie Uchwały  Zarządu 

Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom” w Jordanowie. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 


