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UCHWAŁA NR X/132/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r., Nr 181, poz.1337) oraz art. 18ust 1pkt 
5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Traci moc Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach wprowadzony Uchwałą Nr 
XXIV/260/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Witold Rożałowski
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Załącznik do uchwały nr X/132/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011r. 
 
 
 


STATUT 
Środowiskowego  Domu  Samopomocy w Krapkowicach 


 
ROZDZIAŁ  I 


 
Postanowienia  ogólne 


 
§1 


 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach jest samodzielną 


jednostką organizacyjną Gminy Krapkowice, finansowaną w formie jednostki 
budŜetowej. 


2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach nie posiada osobowości 
prawnej. 


 
§2 


 
Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy  mieści się w na osiedlu XXX-lecia 
23 w Krapkowicach. 
 


§3 
 


Środowiskowy Dom Działa na podstawie: 
 
1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 


1994r. Nr 111, poz.535 z późn. zm.) 
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, 


poz.593 z późn. zm.) 
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 


142, poz.1591 z nóź. zm.) 
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. 


w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy 
społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz.U. z 1996r. Nr 5, 
poz.38). 


5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w 
sprawie środowiskowych domów pomocy (DZ.U. Nr 238, poz. 1586 z 17 
grudnia 2010r.) 


 
§4 


 
1. Z usług Środowiskowego Dom Samopomocy w Krapkowicach mogą korzystać 


osoby z terenu miasta i gminy Krapkowice. 
2. Dopuszcza się korzystania z ŚDS osobom z gmin ościennych. Warunkiem  


uczestnictwa jest podpisanie porozumienia pomiędzy gminami. 
 
 







ROZDZIAŁ  II 
 


Cel i przedmiot działania 
 


§5 
 


1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego 
przeznaczoną dla osób obojga płci: przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie (typ Domu AB). Osoby te, nazywane 
uczestnikami, wymagają wsparcia na płaszczyźnie  biopsychospołecznej. 


2. Podstawowym zadaniem ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności 
uczestników, niezbędnych do moŜliwie jak najbardziej samodzielnego Ŝycia. 


3. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwycięŜaniu trudnych 
sytuacji Ŝyciowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób 
niepełnosprawnych. WaŜnym elementem pracy Domu jest integracja 
uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. 


 
 


§6 
 
Do podstawowych zadań ŚDS naleŜy: 
 


• Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie 
społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez aktywny 
ich udział w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym. 


• Prowadzenie rehabilitacji społecznej  rozumianej jako zespół działań 
zmierzających do osiągnięcia przez uŜytkowników poprawy jakości Ŝycia i 
samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymywania postępującej regresji. 


• Promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich 
zainteresowań i pasji twórczych. 


• Prowadzenie rehabilitacji ruchowej skracającej okresy rekonwalescencji. 
 
 


§7 
 
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest wspieranie 
uczestników i ich rodzin  oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze 
zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego poprzez: 
 


• Stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych 
czynności Ŝycia codziennego, doskonalenie juŜ nabytych oraz realizacji zadań 
Ŝyciowych. 


• Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania 
maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu. 


• Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. 
• Stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów 


wspierająco-terapeutycznych  i wdraŜanie ich w Ŝycie. 







• Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 
właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, 
Ŝyczliwości, a takŜe przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 


• Współpracę z rodzinami uczestników ŚDS. 
• Współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, 


placówkami oświatowymi, kulturalnymi i samorządami lokalnymi w celu 
integracji osób  niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. 


• UmoŜliwienie udziału w terapii i rehabilitacji medycznej z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników ŚDS. 


 
 


ROZDZIAŁ  III 
 


Organizacja  Środowiskowego Domu Samopomocy 
 


§8 
 


1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Dyrektor, który odpowiada za 
prawidłowe jego funkcjonowanie. 


2. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną  organizację określa Regulamin 
Organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza 
Krapkowic. 


 
 


§9 
 


1. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w oparciu o 
skierowanie od lekarza psychiatry lub neurologa i wywiad środowiskowy. 


2. Pobyt w Domu jest dobrowolny i następuje za zgodą osoby kierowanej lub 
opiekuna prawnego. 


 
 
 


ROZDZIAŁ  IV 
 


Gospodarka finansowa 
 


§10 
 


1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach  prowadzi gospodarkę 
finansową jako jednostka budŜetowa Gminy Krapkowice  w oparciu o ustawę  
z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002r. 
z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach    publicznych 
(Dz.U. Z 2009r. Nr  157, poz. 1240  z późn. zm.) i finansowany jest z dotacji 
celowej Wojewody Opolskiego oraz dotacji z budŜetu Gminy Krapkowice. 


2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowo-rzeczowy. 
3. Rzeczowe wskaźniki planu są ustalane zgodnie z wytycznymi organów 


nadzorujących:  Burmistrza Krapkowic oraz Wojewody Opolskiego 
4. Plany rzeczowo-finansowe  zatwierdza Burmistrz Krapkowic. 







 
 


§11 
 


Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach uzyskuje dochody z dotacji 
celowych przekazywanych przez Wojewodę Opolskiego, z środków własnych Gminy 
Krapkowice oraz darowizn osób prywatnych, firm i fundacji. 
                                                  
                                                           


ROZDZIAŁ  V 
 


Postanowienia  ko ńcowe 
 


§12 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy uŜywa pieczęci podłuŜnej:  
 
  Środowiskowy Dom Samopomocy 
  47-303 Krapkowice, oś.XXX-lecia 23 
  tel./fax 077 466 47 99 
  Regon 531213957  NIP 756-16-70-635 
 


 
                                                            §13 


 
Wszelkie uzupełnienia i zmiany postanowień niniejszego Statutu mogą być 
dokonywane w trybie jego nadania. 
 


 
 


 







