Uchwała Nr 74/VII/2011
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 kwietnia 2011r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ciechanowie
Na podstawie art. 18 ust.2 punkt 9h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) oraz
art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.), art. 18 ust.1 pkt. 5 i art. 51, 51a ust. 1 i 2,
51c ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9
grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010
r., Nr 238, poz.1586) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:
§ 1.
Z dniem 1 lipca 2011 roku tworzy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w ”iechanowie, w
celu realizacji usług opiekuńczych dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i
upośledzonych umysłowo.
§ 2.
Nadaje Środowiskowemu Domowi Samopomocy typu „A i B” w ”iechanowie Statut
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ §.
Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” jest jednostką organizacyjną działającą
w formie jednostki budżetowej.
§ 4.
Strukturę organizacyjną oraz sposób funkcjonowania Środowiskowego Domu
Samopomocy typu „A i B” określi Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika i
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta ”iechanów.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta ”iechanów.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od 1 lica 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
Mariusz Stawicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 74/VII/2011
Rady Miasta ”iechanów
z dnia 28 kwietnia 2011r.

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU „A i B” W CIECHANOWIE
ROZDZIAŁ I
§ 1.
Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” dla osób przewlekle psychicznie chorych i
upośledzonych umysłowo działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. DZ.U. z 2009, nr 175, poz.
1362 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994,
Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w
sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001, Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)
6. Innych aktów prawnych regulujących zadania gminy w zakresie prowadzenia
ośrodków wsparcia.
7. Przepisów niniejszego Statutu.
Postanowienia ogólne
§ 2.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”, zwany dalej Domem, jest
wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej ”iechanów, zorganizowaną w
celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o
pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych,
przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, powołanym przez Radę
Miasta ”iechanów.
3. Zajęcia w Domu prowadzone są przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie od 800 do
1600, z tym, że każdego roboczego ostatniego dnia miesiąca zajęcia trwają od 800 do
1200, a w pozostałym czasie odbywają się zebrania zespołu wspierająco –
aktywizującego poświęcone omówieniu indywidualnych planów postępowania
wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej

4.
5.

6.
7.

możliwości ich modyfikacji oraz szkolenia pracowników w zakresie tematycznym
wynikającym ze zgłaszanych potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.
Zajęcia w Domu organizuje się w grupach i indywidualnie.
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi swoją działalność w oparciu o program
działalności i plan pracy opracowywany na każdy rok, po ich uzgodnieniu z Wojewodą
Mazowieckim.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta ”iechanów
Dom jest elementem realizowanej w Gminie Miejskiej ”iechanów strategii
zapewniania osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo
wsparcia społecznego pozwalającego im na zaspokajanie podstawowych potrzeb
życiowych, usamodzielnianie, integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie
możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych
§ §.

Siedziba Domu mieści się w ”iechanowie przy ul. Niechodzkiej 14o. Dom
zlokalizowany jest w dwóch obiektach przy ul. Niechodzkiej 14o i przy ul. Strażackiej 7b.
§ 4.
1. Dom jako jednostka koedukacyjna przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie
chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego i upośledzonych umysłowo w
stopniu znacznym, umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy
jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
2. Dom finansowany jest z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
3. Dom ma zasięg lokalny i obejmuje swoim terytorium miasto ”iechanów.
4. Uczestnikami zajęć mogą być też mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje
wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania
publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w
tym, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do
placówki.
5. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób w nim przebywających
oraz integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju formy
aktywizacyjne.
6. Dom prowadzi działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

ROZDZIAŁ II
Zasady funkcjonowania Domu
§5
1. ”elem działalności Domu jest:
1) organizowanie oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i
upośledzonych umysłowo,
2) przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osoby przewlekle
psychicznie chorej w jej naturalnym środowisku,
3) kształtowanie właściwych postaw społecznych
- integracja społeczna ze
środowiskiem lokalnym.
§6
1. Do podstawowych zadań Domu należy:
1) podtrzymywanie i rozwijanie u osób przewlekle psychicznie chorych i osób z
upośledzeniem umysłowym umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2) organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
3) pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
2. Dom realizuje swoje zadania poprzez:
1) uczestnictwo podopiecznych w zajęciach organizowanych w Domu i przez Dom
2) organizację czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
oczekiwań i zainteresowań,
3) pogłębianie integracji ze środowiskiem lokalnym
4) współpracę z rodzinami i opiekunami Uczestników Domu.
ROZDZIAŁ III
Organizacja i zarządzanie
§ 7.
1. Pracą Domu kieruje Kierownik, odpowiedzialny za jego działalność, zatrudniony przez
Prezydenta Miasta ”iechanów.
2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w
Domu pracowników.
3. Kierownik zatrudnia pracowników o kwalifikacjach określonych w obowiązujących
przepisach.
§ 8.
Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji
Domu określa Regulamin
Organizacyjny opracowany przez Kierownika Domu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta
”iechanów.

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa
§ 9.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” dla osób przewlekle psychicznie
chorych i upośledzonych umysłowo w ”iechanowie jest samodzielną jednostką
budżetową Gminy Miejskiej ”iechanów.
2. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi dla tych
jednostek.
3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy, opracowany przez
Kierownika Domu.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia koPcowe
§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują
”iechanów w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

w drodze uchwały Rady Miasta

