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z dnia 18 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr 234/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie
oraz uchwalenia Statutu tej jednostki.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.
2009.157.1240 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 8 lit. i Statutu Powiatu Płockiego stanowiącego załącznik do uchwały
Rady Powiatu w Płocku nr 29/V/2007 z dnia 28 lutego 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 84, poz. 1941 z 2007 roku z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały nr 234/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009r. w sprawie
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie oraz uchwalenia Statutu tej jednostki
otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Płocku.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki
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Załącznik
do Uchwały Nr 142/XIII/2012
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 18 kwietnia 2012r.
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie
§ 1.
Środowiskowy Dom Samopomocy zwanej dalej „ŚDS” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz przepisów
wykonawczych.
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
oraz przepisów wykonawczych.
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz.U. z 2010r Nr 238, poz. 1586).
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U. Nr 50, poz. 398 z późn .zm.).
§ 2.
Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest Wyszogród, ul. Niepodległości 5a, 09-450 Wyszogród.
§ 3.
ŚDS jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Płockiego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
– finansowaną, jako zadanie zlecone przez wojewodę, z budżetu państwa.
§ 4.
ŚDS jest przeznaczony dla 30 niepełnosprawnych intelektualnie osób.
§ 5.
ŚDS jako rządowe zadanie zlecone do realizacji powiatowi, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.
§ 6.
Zakres usług ŚDS w Wyszogrodzie:
1.

Trening funkcjonowania w codziennym życiu:
- trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny;
- trening kulinarny;
- trening umiejętności praktycznych;
- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

2.

Trening umiejętności społecznych i rozwiązania problemów:
- kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
- kształtowanie nawyków celowej aktywności;
- kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, sąsiadami z innymi osobami ( w czasie zakupów, w
urzędach, w instytucjach kultury, itp.).

3.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
- rozwijanie zainteresowań (radio, TV, literatura, Internet, spotkania kulturalne i towarzyskie).

4.

Poradnictwo psychologiczne.

5.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

6.

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
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7.

Zapewnienie niezbędnej opieki.

8.

Terapia ruchowa – zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja.

9.

Możliwość spożywania gorącego posiłku.
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10. Terapia zajęciowa ( zajęcia plastyczne, malarskie).
11. Dowożenie na zajęcia i odwożenie po zajęciach (w uzasadnionych przypadkach).
§ 7.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o
umieszczeniu w ŚDS wydawanej przez Starostę Płockiego.
§ 8.
Organizację i zarządzanie ŚDS, zasady funkcjonowania i strukturę określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie zatwierdzony i uchwalony przez Zarząd Powiatu.
§ 9.
Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Starosta Płocki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
§ 10.
Zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje Rada Powiatu w trybie przewidzianym do
jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki

