
 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr XLIV/261/2022 

Rady Powiatu w Pułtusku  

z dnia 31 sierpnia 2022r. 

 

 

 

STATUT 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU "A i B" W PUŁTUSKU 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu "A i B" w Pułtusku, zwany dalej „Domem” lub „ŚDS”,      

działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 

5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, 

6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy,  

7) innych aktów prawnych regulujących zakres działania ŚDS, 

8) niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Zarządzie Powiatu - należy rozumieć Zarząd Powiatu w Pułtusku 

2) Staroście Powiatu - należy rozumieć Starostę Powiatu Pułtuskiego, 

3) Dyrektorze Domu - należy rozumieć Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy typu                    

"A i B" w Pułtusku, 

4) Dyrektorze PCPR - należy rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                        

w Pułtusku. 

5) Domu lub ŚDS - należy rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy typu "A i B"  

w Pułtusku, 

6) Statucie - należy rozumieć Statut Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B"  

w Pułtusku. 

 



 

 

§ 3. 

 Siedziba Domu mieści się w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku.   

 

§ 4. 

1. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu Pułtuskiego powołaną do realizacji zadań zleconych 

powiatom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. 

2. Dom jest placówką pobytu dziennego typu "A i B", przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle 

psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie.   

3. Dom prowadzi swoją działalność 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w systemie zmianowym, 

od poniedziałku do piątku, od 700 do 1700. 

4. Dom prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności ŚDS, plany pracy opracowane 

na każdy rok po ich uzgodnieniu w Wojewodą Mazowieckim. 

5. Dom jest elementem realizowanej w Powiecie Pułtuskim strategii zapewnienia osobom przewlekle 

psychicznie chorym i osobom niepełnosprawnym intelektualnie, wsparcia psychicznego 

pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie, integrację 

społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej 

społeczności ról społecznych. 

6. Dom używa logo stanowiące załącznik do Statutu. 

§ 5. 

1. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia 

szpitalnego i dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym, umiarkowanym    

oraz lekkim, gdy  jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. 

2. 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. 

3. Dom prowadzi działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ 

§ 6. 

Celem działalności Domu jest organizowanie wsparcia społecznego dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także przeciwdziałanie izolacji 

społecznej poprzez utrzymywanie osoby przewlekle psychicznie chorej w jej naturalnych 

środowisku oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych - integracja społeczna                            

ze środowiskiem lokalnym. 



 

 

 

§ 7. 

1. Do podstawowych zadań Domu należy : 

1) prowadzenie treningów samoobsługi i zaradności życiowej polegających na nauce, 

rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności życia codziennego, 

2) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej rozumianej jako zespół działań 

zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników poprawy jakości życia, samodzielnego 

funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji, 

3) reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz 

przeciwdziałanie społecznej dekompensacji, 

4) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne 

uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym 

oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb. 

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 

ZASADY FUNKCJONOWANIA 

§ 8. 

1. Przy organizowaniu życia podopiecznych Domu uwzględnia się potrzeby: 

1) podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu, 

2) indywidualnego podejścia do spraw osobistych każdego  uczestnika, 

3) pełnego zaangażowania i kompleksowej pomocy ze strony personelu przy rozwiązywaniu 

spraw i problemów   uczestników, 

4) nawiązania i utrzymania kontaktów z rodziną uczestnika, a także rozwijanie kontaktów      

ze środowiskiem lokalnym, 

5) dostępu do kultury, oświaty i rekreacji, 

6) rehabilitacji społecznej obejmującej zwłaszcza podtrzymanie i rozwijanie u osób 

niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz 

terapię zajęciową w pracowniach terapeutycznych. 



 

 

2. W Domu działa zespół wspierająco – aktywizujący – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu, 

instruktorów terapii zajęciowych, terapeutów zajęciowych, opiekunów, psychologa, pracownika 

socjalnego oraz inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług 

świadczonych w domu. Zespół opracowuje indywidualne plany wspierająco – aktywizujące dla 

uczestników oraz je realizuje. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

 

§ 9. 

Do Domu przyjmowane są osoby: 

1) posiadające decyzję kierującą do ŚDS wydaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie     

w Pułtusku, 

2) oczekujące na przyjęcie i byli uczestnicy, którzy  korzystają za zgodą Dyrektora Domu z zajęć 

prowadzonych w formie klubowej w wyznaczonych przez niego dniach  

i godzinach, 

3) pobyt w Domu przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej działającego  

z upoważnienia Dyrektora PCPR.  

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

§ 10. 

1. Domem kieruje Dyrektor Domu zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego. 

2. Dyrektor Domu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w Domu 

pracowników. 

3. Dyrektor zatrudnia pracowników o kwalifikacjach określonych w obowiązujących przepisach. 

4. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności 

statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Domu. 

5. Dyrektor zapewnia adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą. 

 

ROZDZIAŁ VI 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 11. 

1. Dom prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej  

w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie  

o rachunkowości. 



 

 

2. Dom prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora 

Domu. 

4. Dyrektor Domu dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12. 

1. Organizacje i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego 

Domu Samopomocy uchwalony przez Zarząd Powiatu. 

2. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Starosta Pułtuski przy pomocy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 

3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad przestrzeganiem standardów usług świadczonych 

przez Dom oraz w zakresie odpowiedniego poziomu kwalifikacji. 

4. Przy wykonywaniu zadań Dom współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Pułtusku. 

5. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 



 

 

załącznik do Statutu Środowiskowego 

Domu Samopomocy typu "A i B" 

w Pułtusku 

 

 

Logo Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Pułtusku 

 

 

 


