Załącznik do
Uchwały Nr XXXIX/381/17
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 7 września 2017 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GRYFINIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.
zm.),
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111,
poz. 535 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95
z późn. zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586),

§2
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie zwany dalej ŚDS jest jednostką budżetową
Gminy Gryfino nie posiadającą osobowości prawnej.
2. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zwanym
planem finansowym.
3. Siedziba ŚDS mieści się w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8A.
4. ŚDS używa pieczęci zgodnie z nazwą w pełnym brzmieniu „Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 8A.

5. Odpłatność za pobyt w ŚDS jest ustalana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy
społecznej.
6. Obsługę finansową ŚDS prowadzi jednostka organizacyjna Gminy Gryfino ‐ Centrum Usług
Wspólnych w Gryfinie.
7. ŚDS gospodaruje mieniem mu powierzonym, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie.

§3
1. Działalność ŚDS finansowana jest za środków na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
2. Działalność ŚDS może być współfinansowana z budżetu gminy lub innych źródeł.
3. ŚDS prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności domu i plan pracy domu na
każdy rok.
4. Nadzór nad ŚDS sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Gryfino.
5. ŚDS ma zasięg lokalny i obejmuję swoją działalnością terytorium Gminy Gryfino.
6. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy gmin ościennych, jeżeli ŚDS dysponuje
wolnymi miejscami i zawarte zostało porozumienie pomiędzy gminami.
7. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny,
opracowany przez kierownika ŚDS w uzgodnieniu z wojewodą oraz zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Rozdział 2
Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy
§4
1. Celem działalności ŚDS jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących
w zajęciach niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
Zadanie to realizowane jest poprzez:
a/ wsparcie psychologiczne i terapeutyczne ,

b/ kształtowanie właściwych podstaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałanie ich
dyskryminacji,
c/ dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo
w życiu kulturalnym i społecznym w środowisku lokalnym,
d/ terapię zajęciową,
e/ organizację wypoczynku, rekreacji i kontaktów ze środowiskiem, w tym także zaspokojenie
potrzeb kulturalnych.

§5
ŚDS współpracuje z rodzinami, placówkami ochrony zdrowia, organami administracji rządowej
i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§6
1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik Domu, który jest odpowiedzialny za
prawidłowe funkcjonowanie i reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Kierownik ŚDS jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
3. Kierownik ŚDS zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS.
4. Osoby zatrudnione w ŚDS powinny posiadać kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§7
Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawne.

