Załącznik
do Uchwały: nr. 343/2021/303 z dn. 27 sierpnia 2021 r.

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
CENTRUM AKTYWNOŚCI TON
TWÓRCZE ODKRYWANIE NIEZALEŻNOŚCI
USTROŃ, UL. SZEROKA 7

Postanowienia ogólne
Środowiskowy Dom Samopomocy Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie
Niezależności) w Ustroniu ul. Szeroka 7 działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.
poz. 1876 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r poz 685.
3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).
4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. ,poz. 249).
6. Innych przepisów wykonawczych do ustaw wymienionych w pkt 1-4.

§1
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Centrum Aktywności TON (Twórcze
Odkrywanie Niezależności), zwanego dalej Centrum określa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

podstawę działania
nazwę, siedzibę i typ środowiskowego domu samopomocy
kategorie osób kierowanych
tryb kierowania i przyjmowania
cele i przedmiot działalności
organizację i zarządzanie
gospodarkę finansową.

§2
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie
Niezależności) rozpocznie działalność na podstawie umowy o realizację zadania publicznego
zawartej pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Towarzystwem Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie
Niezależności) przyjmuje nazwę Centrum Aktywności TON (Twórcze Odkrywanie
Niezależności), zwane dalej „Centrum”.
3. Siedziba Centrum znajduje się w Ustroniu (43-450) przy ul. Szerokiej 7.
4. Centrum jest środowiskowym domem samopomocy typu mieszanego o charakterze pobytu
dziennego i jest przeznaczone dla 45 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
- osób z niepełnosprawnością intelektualną – typ B,
- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

§3
Przyjęcie do Centrum następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 249)

§4
1. Głównym celem działalności Centrum jest zwiększanie samodzielności i aktywności
w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne
zaburzenia psychiczne.
2. Udział w zajęciach organizowanych w ramach Centrum ma umożliwiać uczestnikom:
zwiększanie kompetencji poznawczych, osiąganie samokontroli oraz poczucia własnej
odrębności, wykształcanie orientacji na cele i inicjatywę w działaniach grupy, osiąganie
umiejętności przebywania w grupie i nawiązywania współpracy z nią, rozwijanie poczucia
własnej kompetencji i adekwatnej samooceny, osiąganie dojrzałości w zakresie umiejętności
czerpania korzyści osobistych w interakcji z innymi, usprawnianie motoryki małej i dużej
oraz koordynacji, naśladownictwa i percepcji, właściwą opiekę dla rozwoju umysłowego w
otwartym środowisku, rozbudzanie własnych zainteresowań, usprawnianie samoobsługi,
doskonalenie umiejętności praktycznych, uczenie prac użytecznych, przygotowanie do życia
w rodzinie.
3. Cele określone w ust. 1 realizowane są poprzez następujące zadania:
a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd
zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności
praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów socjalnych i
życiowych, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami
bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji
publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych,
d) wsparcie i poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne,
e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i
pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
do jednostek ochrony zdrowia,
g) psychiatryczną opiekę zdrowotną,
h) propagowanie ochrony zdrowia psychicznego,
i) rehabilitację społeczną,
j) niezbędną opiekę,
k) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
l) organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych,
m) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy oraz pomoc w pozyskiwaniu zatrudnienia.

§5
1. Sposób funkcjonowania Centrum określony jest w Regulaminie Organizacyjnym Centrum
programie działalności Centrum oraz planie pracy Centrum, uchwalonymi przez Zarząd
Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu.
2. Prawa i obowiązki uczestników Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum.
§6
1. Kierownik Centrum kieruje, inicjuje kierunki działania, nadzoruję pracę osób zatrudnionych
w Centrum.
2. Kierownika Centrum zatrudnia Zarząd Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu.
§7
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Cieszyński oraz Zarząd Towarzystwa
Opieki nad Niepełnosprawnymi.

§8
1. Gospodarka finansowa prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy
o rachunkowości
2. Centrum posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Źródłem finansowania są środki publiczne przekazywane przez Wojewodę Śląskiego za
pośrednictwem właściwej jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji udzielanej
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Podstawę gospodarki finansowej stanowi kalkulacja kosztów zgodna z przygotowaną
ofertą konkursową i zatwierdzona przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.
5. Mienie Centrum stanowią zakupione materiały i sprzęty w ramach działalności Centrum
będące własnością Powiatu Cieszyńskiego.
6. Odpłatności pobrane przez uczestników Centrum przekazuje na rachunek bankowy
wskazany w umowie, o której mowa w § 1.
§9
Zmiany treści niniejszego Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.

