UCHWAŁA NR XL/325/2018
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu ośrodkowi wsparcia „Środowiskowy Dom Samopomocy
w Motarzynie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz
art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 1 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769,
z późn. zm.), art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 2 i 4 stawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238,
poz. 1586, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych
intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pod nazwą
„Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie”.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy rozpocznie działalność z dniem 1 grudnia 2018 r.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w formie jednostki budżetowej Gminy Dębnica Kaszubska.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.
§ 2. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Motarzynie stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Badowski
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Załącznik do uchwały Nr XL/325/2018
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 27 czerwca 2018 r.
STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W MOTARZYNIE
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, zwany dalej ,,Domem”, działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn.
zm.);
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.);
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.);
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Nr. 238, poz. 1586);
6) Uchwały Nr XL/325/2018 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
utworzenia i nadania statutu ośrodkowi wsparcia „Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie”.
7) Postanowień niniejszego statutu.
§ 2. 1. Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Dębnica Kaszubska finansowaną za jej
pośrednictwem przez Wojewodę Pomorskiego.
2. Dom obejmuje wsparciem trzy kategorie osób, typu A, B, C: Typ A – dla osób przewlekle psychicznie
chorych, Typ B – dla osób upośledzanych umysłowo, Typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe
zaburzania czynności psychicznych.
3. Dom jest przeznaczony dla 17 osób powyżej 18 roku życia, zwanych dalej uczestnikami Domu, ze
spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.
4. Siedzibą Domu jest miejscowość Motarzyno.
5. Dochody i wydatki Domu objęte są budżetem Gminy Dębnica Kaszubska.
6. Dom jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.
7. Organizację i zasady funkcjonowania Domu Samopomocy określa regulamin organizacyjny opracowany
przez kierownika Domu w uzgodnieniu z Wojewodą Pomorskim i zatwierdzony przez Wójta Gminy Dębnica
Kaszubska.
8. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, natomiast
nadzór merytoryczny sprawuje Wojewoda Pomorski w Gdańsku.
9. Dom jest placówką dziennego pobytu i działa od poniedziałku do piątku po osiem godzin dziennie.
10. Dom jest placówką o zasięgu lokalnym i obejmuje swoim działaniem teren Gminy Dębnica Kaszubska.
11. Do Domu mogą być przyjmowane osoby mieszkające na terenie innych gmin, jeżeli Dom dysponuje
wolnymi miejscami oraz zostało zawarte stosowne porozumienie z innymi gminami.
12. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnych Kierownika
Pomocy Społecznej.

Ośrodka

13. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Domu określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
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14. Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.
Rozdział 2.
Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 3. 1. Cele Domu obejmują w szczególności:
1) integrację społeczną tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej
oraz w środowisku rodzinnym;
2) kształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania budżetu,
załatwiania spraw urzędowych;
3) aktywizowanie uczestników, tj. rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział
w różnorodnych zajęciach w postaci rehabilitacji ruchowej, zajęciowej, muzykoterapii, psychoterapii itp.;
4) tworzenie warunków, w których uczestnicy będą mogli realizować potrzeby bytowe, samorealizacji,
rekreacyjno-kulturowe, religijne, towarzyskie i inne;
5) podtrzymywanie efektów terapeutycznych, wydłużanie okresu remisji chorych poprzez psychoterapię
grupową, indywidualną, socjoterapię, terapię zajęciową;
6) profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego, wzmacnianie samokontroli, stosowania zaleceń
terapeutycznych, systematyczne zażywanie leków, udział w różnych formach terapii;
7) kreowanie postaw samorządności i zaangażowania uczestników na rzecz Domu;
8) umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowości uczestników;
9) podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników oraz ze środowiskiem
lokalnym.
2. Zadaniem Domu jest:
1) zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom Domu;
2) inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacnianie więzi społecznych w środowisku;
3) zapewnienie psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
§ 4. 1. Dom realizuje swoje zadania w szczególności poprzez aktywizację psychospołeczną uczestników
Domu prowadzoną w formie postępowania wspierająco-aktywizującego.
2. Postępowanie wspierająco-aktywizujące, prowadzone przez zespół wspierająco-aktywizujący, obejmuje:
1) trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu
w zakresie:
a) samoobsługi,
b) zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, dotyczący między innymi takich czynności
jak: przygotowanie posiłków (trening kulinarny), pranie, dbałość o higienę osobistą i wygląd
zewnętrzny, dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu, itp.
2) trening umiejętności społecznych i interpersonalnych w zakresie:
a) nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych,
b) aktywności i odpowiedzialności,
c) motywowania do samodzielnego funkcjonowania,
d) kształtowania umiejętności współpracy, samopomocy i komunikowania się w grupie na zasadach
partnerstwa, otwartości i wzajemności,
e) aktywizacji w celu znalezienia zatrudnienia przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami.
3) terapię zajęciową w zakresie np.: arteterapii (terapia przez sztukę), zajęć plastycznych, rękodzieła
artystycznego, obsługi komputera, stolarstwa, ogrodnictwa, ergoterapii;
4) trening umiejętności spędzania wolnego czasu w zakresie:
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a) rozwijania zainteresowań lekturą czasopism, książek (biblioterapia, prasówka), a także wybranymi
audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmem,
b) rozwijania umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu, jak: turystyka, działalność
rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych,
5) inne formy postępowania, w tym przygotowujące do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym rynku
pracy, w zakresie:
a) poradnictwa psychologicznego, także dla rodzin uczestników Domu,
b) psychoterapii grupowej,
c) psychoedukacji ukierunkowanej na samodzielne korzystanie z oferty publicznej służby zdrowia,
a zwłaszcza poradni zdrowia psychicznego,
d) farmakoterapii i monitorowania leczenia,
e) edukacji środowisk lokalnych w kierunku kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, a zwłaszcza tolerancji i równego
traktowania, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.
Rozdział 3.
Organizacja Domu
§ 5. 1. Domem kieruje jednoosobowo Kierownik odpowiedzialny za wszystkie aspekty działalności Domu.
2. Kierownik odpowiada za prawidłowe zorganizowanie nadzoru i ochrony nad majątkiem, w tym celu
wyznacza osoby materialnie i służbowo odpowiedzialne za majątek, które rozlicza okresowo w formie
przeprowadzonej inwentaryzacji.
3. Kierownik Domu odpowiada za prawidłowe wykonanie zadań statutowych Domu.
4. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.
5. Kierownik Domu wykonuje obowiązki przełożonego służbowego dla wszystkich zatrudnionych w Domu
pracowników oraz jest osobą upoważnioną do dokonania w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy.
§ 6. 1. W Domu powołany jest zespół wspierająco-aktywizujacy, składający się z Kierownika
i pracowników wchodzących w skład zespołu wspierająco-aktywizującego, do którego zadań należy
opracowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz jego realizacja.
2. W Domu może działać Rada Domu, jako organ opiniodawczo-doradczy, która w ramach dialogu
społecznego winna wspierać Kierownika Domu w zarządzaniu tą jednostką organizacyjną pomocy społecznej.
3. Członkami Rady Domu mogą być miedzy innymi: uczestnicy zajęć Domu, ich reprezentanci,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 7. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Gminy Dębnica Kaszubska
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Wojewody Pomorskiego jako zadanie zlecone Gminie
Dębnica Kaszubska z zakresu administracji rządowej.
3. Dom może być dofinansowany z:
1) budżetu gminy oraz innych gmin, z których skierowani zostaną uczestnicy na zasadzie porozumienia;
2) innych źródeł np. projekty, programy współfinansowane ze środków zewnętrznych itp.
4. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość budżetową zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Dom posiada odrębny rachunek bankowy.
6. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków.
7. Kierownik Domu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonanie
określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 8. Z treścią Statutu powinni być zapoznani wszyscy pracownicy Domu.
§ 9. Zmiany w niniejszym Statucie będą wprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gminie Dębnica Kaszubska w miejscowości Motarzyno
Na podstawie danych zgromadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
wynika, że z roku na rok rośnie liczba rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności, które znalazły
się w trudnej sytuacji życiowej i korzystały z pomocy finansowej tut. Ośrodka.
Dane z działu świadczeń rodzinnych:
Rodzaj świadczenia

Liczba osób objętych pomocą w latach:
2014
2015
świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji 72
80
dziecka niepełnosprawnego
zasiłki pielęgnacyjne
520
542
w tym:
- do ukończenia 16 roku życia
107
110
- po 16 roku życia
413
432
świadczenia
pielęgnacyjne
(świadczenie 217
215
pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny
zasiłek opiekuńczy)

2016
78
556
104
452
219

Osoby niepełnosprawne podobnie jak inni mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
mogą korzystać również ze świadczeń pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, a w szczególności: w formie: zasiłków stałych, okresowych, celowych,
usług opiekuńczych oraz pracy socjalnej.
Dane z działu świadczeń pomocy społecznej:
Rodzaj świadczenia
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Praca socjalna

Liczba osób objętych pomocą w latach:
2014
2015
160
153
34
35
228
225
43
55
5
4
191
290

2016
155
42
233
49
6
298

Na podstawie danych zgromadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
ustalono, że na terenie gminy Dębnica Kaszubska mieszka co najmniej 480 osób niepełnosprawnych
w wieku powyżej 18 roku życia, w tym 88 osób ze wskazaniami do korzystania z systemu środowiskowego
wsparcia w samodzielnej egzystencji. Obecnie 25 osób niepełnosprawnych wyraziło swoją wolę
uczestniczenia w ŚDS.
W obecnym stanie osoby niepełnosprawne z gminy Dębnica Kaszubska nie mają możliwości uzyskania
w/w wsparcia, ponieważ najbliższe środowiskowe domy samopomocy są niedostępne ze względu na
dużą odległość - np.: ŚDS w Potęgowie – 40 km, ŚDS w Gardnie Wielkiej - 40 km, ŚDS w Kępicach 55 km, ŚDS w Rumsku - 45 km.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest utworzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie
Gminy Dębnica Kaszubska w miejscowości Motarzyno dla 17 osób posiadających orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wpisanymi
dwoma lub trzema symbolami niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona). ŚDS świadczył będzie
usługi indywidualne i grupowe treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających
na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności już nabytych w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym dla osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących zaburzenia
czynności psychicznych.
W ramach zadania przewiduje się przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego
budynku w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. W budynku, w wyniku zaplanowanych
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robót budowlanych zostaną wydzielone
użytkowników. Zakłada się utworzenie:

i dostosowane

pomieszczenia

na

potrzeby

przyszłych

- sali ogólnej – pełniącej funkcję prowadzenia zajęć tematycznych: pracowni umiejętności manualnych,
botanicznej, informatycznej czy też spotkań uczestników zajęć i ich rodzin,
- pracowni kulinarnej,
- jadalni,
- pokoju wyciszeń,
- pralni z prasowalnią,
- łazienek i toalet,
- szatni,
- pokoju dla personelu.
Poszczególne pomieszczenia zostaną wyposażone w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia w nich
zajęć.
Ponadto, biorąc pod uwagę atrakcyjność okolicy od strony południowo – zachodniej przewiduje się
wykonanie tarasu i ogrodu pełniącego rolę warsztatu ogrodniczego. Z kolei od strony elewacji południowo
– wschodniej powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W roku 2018 Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dotację celową w kwocie 832.000 zł
z przeznaczeniem na adaptację budynku w Motarzynie w celu utworzenia nowego Środowiskowego Dom
Samopomocy oraz kwotę 31.250 zł. na utworzenie i utrzymanie 17 nowych miejsc w ośrodku wsparcia typu
ABC dla uczestników ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.
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