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ŚnOOOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w KAMIENI\EJ cÓnzn
powiatowy ośrodekwsparcia - Środowiskotł,y Dom samopomocy w kamiennej Górze,
pTZeZnaCZonyTn dla osób
zwany dalej ,,Domem", jest ośrodkiem wparcia tlprr A i B,
zamieszkujących na terenie powiatu
niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych,
kamiennogórskiego.

Dom działa na podstawie:
psychicznego (Dz" U,
1. Ustawy z dńa 19 sierpnia |994 r. o ochronie zdrowia

z

1994 r,

Nr 11l,paz.535 zpóźn. zm,),
(Dz, U, z ża04 Nr 64 poz, 593
2. Ustawy z dnia 12 marca 2a04 t. o pomocy społecznej
zpożn. zm.).
(Dz, U, Nr 249,poz, ZI04
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pubiicznych
zpóżn. zm,),
z dnl,a§ czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz, IJ, z2O0t r,, Nr 14żpoz,
4. Ustawy

l59ż z pożn. zm.).
5. Uchwały Rady Por,viatu Kamiennogórskiego nr XX[U1O3/08

z

dtia 28 pażdztemlka

2008 r,

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
środowiskowy Dom Samopomocy, Twany daiej Domem,
jest wyodiębnioną jednóstką argańzacyjną Powiatu Kamiennogórskiego, zorganizowaną
ustawie
w celu wyt<onyvńia zadafi z-za}resi administracji rządowej określonych w
o pomocy społecznej.

1. powiatowy ośrodekWsparcia

_

dla osób powyżej 18
2. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobyru dzienrrego, ptzeznaczonym
oraz
roku życia niepetnosp."*"y.L intelektualnie, z zabaruęniarrń PsYchicznYmi
wiedzY
starrem
ze
zgodnie
wykazującycn ńe zakŁócęnia czynności psychicznych, które
w;rmagają świadczeń
medycznej zaltczanę są do zabutzeń p.}riri.rny"h, a osoby te
życia w środowisku
do
zdrowotnych 1rń innych form pomocy i opieki niezbędnych
rodzinnym i społecznyłrr.
_
samopomocy
3. siedziba powiatowego ośrodkawsparcia srodowiskowego Domu
6,
mieścisięwKamiennej Górzę, ptzy ul, TadeuszaKościuszki

4.

5.

DziałalnośćDomu ukierunkowana jest na pomoc \y ptzezwycięzarriu trudnych sytuacji
zyciowych t rozwtęywaniu codzierrnych problemów osób niepełnosprawnych
i nte lektualn le t z zaburzeniami p sychic zn ;łiri,
Waznym elementem w pracy Domu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi
ze sp ołeczno ścią lokal ną p optzez ich sp ołeczną aktyłvizacj ę.

6. Dzl,ńalność Domu jest otwańa na pottzeby środowiska w zakresie promocji
zdrowia psychicznego.

i

ochrony

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§2
Cęlem działalnościDomu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie
skutków niepełnosprawnościw sferze zdrowia psychicznego, atakże propagolvanie modelu
zdrowej rodziny poprzęz:

1.

stwarzanię warunków do nabycia umiejętnościwykonywania podstawowych czynnoŚci
życta codziellnego, doskonaienie juz nabytych orazrcalizacjęzadań zyciowych,

2,

podtrzymywarrie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

3.

wsparcie psychologicznę i terapeutyczne,

4,

zapewnienie opieki lekarskiej i pielęniarskiej,

5.

rehabilitację społeczna i zawodową

6.

stynrulację osobistego ronvoju poptzęz opracowanie indyłvidualnych planów
wspieraj ąco -rehab ilitac

yj

nych,

7.

współpracę z organizacjami społecznyrni, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem,
placówkami oświatowlłrri,kulturalnyni, samorządami lokalnymi w celu integracji osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem,

8.

kształtowanie właściwychpostaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznyni
i ich rodzin , zwłalzcza zrozumienia, tolerancj i, życzltwości,a tak,źe przeciwdziałanie ich

dyskrlłninacji,

9.

umozliwianie udziału w terapii zajęciowej indyl,vidualnej, grupowej, grupach wsparcia,
spotkaniach klubowych, wspieranie działań samopomocowych w zakresie zdrowia
psychicznego.

10. współprucęz rodzinami osób korzystających z dzińa|ności Dorrru,
1

1. poradnictwo,

12. informację,

13. wsparcie i pomoc w rozwiązlłvaniu problemórł, zyciowych,
14. zaspokajanie w miarę mozliwości tych potrzeb, które wpłylvają w duzym stopniu na
rozwój psychiczny, bezpieczeństwo, dbałośćo sprawy higieniczne, odzywiania, ruchu,
odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia,
15, zapobieganie stanom powodującyrrr koniecznośc ciągłej opieki ze strony rodziny, bądŹ
instlucj i, poprzęz globalną rehabilitacj ę środowiskową

!6. zróżnicowanie usług w zaleznościod mozliw.ości psychofizycznych osób, ich potrzeb,

oczekiwań i zainteresowań,
I7. otganizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia Środowiskowlłrn Domem Samopomocy,
18. wspieranie grup samopomocowych,
19. uaktprłrianie środowiska zwiryane z propa_qo,\Ifaniem i ochronązdrowia psychiczlego,

20. pomoc w szukaniu miejsc pracy w warunkach chronionych.

§3
Funkcjonowanie Domu opiera się między innymi na nasteBujących zasadach:

1,

uczestnictwa podopiecznychwe wszelkich zajęciach organizowanych w ramach Domu,

2.

zorgan7zowania czasu pobytu osób
oczekiwań i zainteresowań,

3.

pogłębiania integracji

4.

realizowania celów działalnościDomu paptzez globalnąrehabilitacje środowiskową

5,

wspóĘracy z rodzinami osób korzystających z dziaŁalnościDomu.

z

z

riwzględnienięm ich indywidualnych potrzeb,

najbLiższym otoczeniem

i rozwijania

kontaktów

ze środowiskiem,

Rozdział III
Organizacj a i zarządzanie

§4
Pracą Domu kieruje Kierownik, powołyłvany i odwoływany ptzez Zarząd Powiatu
Kamiennogórskiego.

§5
Szczegółowe zasady i organizację fuŃcjonowania Domu, określaReguiamin
Organizacyjny uchwalony ptzęz Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego.

Rozdział I\Gospodarka finansorva

§6

- Środorviskorvv Dom Sarnopornocy rv Kamiennej Gorze
jest jednostką budzetorvą Powiatu Kamiennogórskiego i pro*,adzi gospodarkę finansową
Por.viatorv}; Ośrodek Wsparcia

zgodną z przepisami oborviązując,lrni tę jednostkę,

Rozdzial \:
Fostanorvienia końcołve

§7
Zmiany niniejszego Statutu r,vprox,adza się rł, sposób rł,łaściwydla jego uchwalenia.
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