UCHWAŁA NR XVIII/212/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.)
Rada Miejska w Namysłowie uchwala statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, zwany dalej ŚDS, jest jednostką
organizacyjną Gminy Namysłów.
§ 2. Siedziba ŚDS znajduje się w Namysłowie, przy ul. Kolejowej 1.
§ 3. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych
dalej Uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności
adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności
w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
§ 4. ŚDS przeznaczony jest maksymalnie dla 40 osób, w tym dla:
1) przewlekle psychicznie chorych - typ A - maksymalnie 10 miejsc;
2) upośledzonych umysłowo - typ B - maksymalnie 20 miejsc;
3) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C - maksymalnie 10 miejsc.
§ 5. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny.
Rozdział 2.
Zakres działalności
§ 6. Do zakresu działania ŚDS należy w szczególności:
1) organizowanie i realizacja działań sprzyjających rehabilitacji społecznej Uczestników;
2) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji Uczestników;
3) organizowanie zajęć terapeutycznych dostosowanych do stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej
Uczestników;
4) organizowanie zajęć prowadzących do optymalizacji funkcjonowania Uczestników na płaszczyźnie
zdrowotnej i społecznej;
5) zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu;
7) prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym celem kształtowania pozytywnego
wizerunku osoby niepełnosprawnej.
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Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 7. 1. Pracą ŚDS kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Do zadań kierownika ŚDS należy w szczególności:
1) zarządzanie i reprezentowanie ŚDS;
2) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy ŚDS;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ŚDS.
3. Kierownika podczas nieobecności zastępuje pracownik ŚDS, któremu kierownik powierzył
obowiązki związane z jego zastępowaniem.
Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa
§ 8. 1. W celu organizacji całokształtu działań statutowych ŚDS posiada w trwałym zarządzie 27/100
części nieruchomości położonej w Namysłowie, przy ul. Kolejowej 1.
2. Kierownik ŚDS zarządza powierzonym majątkiem, dba o jego ochronę, zapewnia właściwe
gospodarowanie i należyte wykorzystywanie.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIV/362/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z późniejszą zmianą wprowadzoną
uchwałą Nr XXVI/389/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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