,

ffj,i,j;,łf}:iiii:il""

STATUT

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROMINIE
RiOZDZ,IAŁ I - Postanowienia ogólne

§1
Dom Pomocy Społecznej w Jarominie zwafiy dalej ,,Domem" działa fla

\_,

podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998
z 20t8 r., poz. 995 z poźn. zm.),

2. Ustawy
3.

4.
5.
6.

z dnia 12

r. o samorządzie powiatowym (Dz.U

matca 2004r.

o

pomocy społecznej (Dz. U

z 2018t., poz.1508 z poźn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z20l7r., poz.2077 zpóźn. zm.),
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samotządowych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późr.. zm.),
Ustawy z dnia 19 sierpnia I994r. o ochronię zdrowia psychicznego (Dz.
I}. z2al8r., poz.1878 zpoźn. zm.),
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z20I8r.,poz.

1000),

7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia

2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.

\-l

z2018 r., poz. 734),
8. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych
w związkuzptzetwatzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylęnia dyrek§wy 95l46lWE (ogólne
rczporządzęnie o ochronie darrych),

9. DecyĄi Wojewody Zachodniopomorskiego nr 612006
pńdzieraika 20a6r.,
l0.Niniejszego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.

z

dnia

27

§2
1. Dom Pomocy Społecznej w Jarominie jest jednostką organizacyjną
Powiafu Gryfi ckie go, dziŃająaą w formie j ednostki budZetowej .

2. Dom nosi nazwę ,,Dom Pomocy Społecznej w Jarominie".
3. Siedziba Domu: Jaromin 50,72 - 320 Trzębiatów.
4. Dom jest jednostką stałego pobytu ptzęztaczoną dla 345 mężczyzn
przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie.

5. Domem kieruje Dyrektor zatrudniony ptzęz Zarząd Powiatu w oparciu o
umowę o pracę.
6.

Strukturę otganizacyjną Domu otaz zakres

działń poszczególnych

komórek otganizacyjnych ustala Dyrektor Domu, który w ramach swoich
uprawni eń pt ow adzi s amo dzielną po itykę kadrową.
7. Struktura otganizacyjna oraz Regulamin arganizacyjny Domu podlegają
zatwier dzeniu przez Zaruąd P owi atu.
8. Osoby są umieszczanę w Domu Pomocy Społeczne w Jarominie ptzez
1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, zgodnie ze
skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwegodla ich miejsca

zamięszkania.
9. Nadzór nad działalnościąDomu sprawuje Starosta Powiatu Gryfickiego
przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, a w
zakrę s ie standardu usług - Woj ewo da Zacho dniopomorski.

ROZDZIAŁ

II

- Cele i zadania

§3

'.

V/

1. Dom zapewnia całodobową opiekę osobom, które z powodu choroby lub
niepełnosprawności nie mo gą samodzielnie funkcj onować w środowisku.
2. Dom świadczyusługi na poziomie obowiązującego standardu:
1) W zakresie potrzeb bYowych, zapewniając:
a) miejsc e zamieszkania,
b) wyZywienie,
c) odzież i obuwię,
d) utrzymanie czystości;
2) Opiekuncze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynności ach Ę ciowy ch,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatvłianiu spraw osobistych;
3) Wspomagające, polegające na:
a) umozliwieniu udziŃu w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktyr;vizowaniu mieszkańców Domu,
w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternaĘwnej,
w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządnościmieszkańców
Domu,
e) s§mulowaniu nawiąrywanta, uttzymywania i rozwljania kontaktu
zrodziną i społecznościąlokalną,
f) działaniu zmięrzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu,
w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniEącemu się mieszkańcowi domu w podjęciu

pracy) szczegóInie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli

3.

mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych,
i) finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego
dochodu wydatków na niezbędne przedmioĘ osobistego uffiku,
w kwocie nieprzektaczającej 30Yo zasiłku stałego,
j) zapewnięniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz
zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o łch
prawach,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców
Domu.
Zakręs i poziom świadczonych usług ptzęz Dom powinny uwzględniać
w szczególności wolność,in§mnośó i poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców Domu otaz stopień ich sprawności ftzycznej i psychicznej.

ROZDZIAŁ III - Majątek i finanse

§4

V

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w
ustawie o finansach publicznych.
2. W uĄrtkowaniu Domu znajduje się mienie ptzekazane Dyrektorowi w
zarząd, niezbędne do jego dzińalności

ROZDZIAŁ IV - Postanowienia końcowe

§5

l.

Zmiany Statutu wymagają

uchwĄ Rady

Powiatu.

UcHwAŁA NR vII/56i19

RADY PO\ryIATU W GRYFICACH
z dnia 28 marca 2019 r.
w §prawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

Na podstawie art, 12 pkt 1 l ustawy z dnia 5 azerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym ( Dz. U, z2019 r., poz. 511) oraz
art.12 ust. l pkt2iust.2ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicmych ( Dz.U. zż0l9rjpoz.303,326) Rada
Powiafu uchwala, co nastepuje :

Statut Domu

§ 1.

Uchwala się

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

w zńączniku do uchwały.
§ 3. Uchwała

Pomocy

Społecmej w Jarominie,

w

brzmieniu

jak

wchodzi w Ęcie z dnięm podjęcia.

§4.Traci moc uchwała Nr XLIX/340/I0 Rady Powiatu Gryfickiego zdnia29 września 2010roku wsprawie Statutu
Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.
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