STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RABCE - ZDRÓJ
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Dom Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju, zwany dalej Domem, jest powiatową jednostką organizacyjną.
2. Dom działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
3. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Nowotarskiego za pośrednictwem dyrektora. Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
§2
Terenem działalności Domu jest Powiat Nowotarski, a siedzibą miejscowość Rabka - Zdrój.
§3
Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 241, poz. 1592 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 75, poz. 1362 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
5) Przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt 1-4 ustaw,
6) Niniejszego statutu.
§4
Dom

jest

placówką

całodobowego

pobytu,

przeznaczoną

dla

osób przewlekle

somatycznie

chorych

i niepełnosprawnych fizycznie.
II. Zadania Domu i zasady jego funkcjonowania
§5
1. Zadaniem Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie
ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych, religijnych, wspomagających i edukacyjnych
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowiązującego standardu.
2. Organizacja i zasady działania Domu, zakres zakres usług świadczonych przez Dom uwzględnia
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień
ich fizycznej i psychicznej sprawności.
3. W Domu może działać wybierana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, której zadaniem jest
współpracująca z dyrektorem i z wszystkimi pracownikami Domu w celu doskonalenia form zaspakajania
uzasadnionych potrzeb mieszkańców oraz pogłębianie więzi społecznych w Domu.

4. Pobyt w Domu jest odpłatny, zasady ustalania i wysokości opłat regulują odrębne przepisy.
5. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie
zamieszkujących.
§6
Dom realizuje swoje zadania poprzez organizację życia mieszkańców przy uwzględnieniu następujących potrzeb:
1) partnerstwa i podmiotowego traktowania mieszkańca,
2) ochrony zdrowia,
3) zabezpieczenia praktyk religijnych,
4) umożliwienia mieszkańcom posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca ich składania
i przechowywania,
5) korzystania z własnej odzieży,
6) tworzenia przez mieszkańca własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
7) stworzenia warunków domowych do spożywania posiłków,
8) inicjowania wśród mieszkańców aktywnego trybu życia,
9) przełamywania izolacji i monotonii życia w domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz
rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz społecznościami innych domów,
10) adaptacji do nowych warunków, opierającej się na indywidualnych programach wsparcia realizowanych
przez zespoły terapeutyczno – opiekuńcze domu,
11) uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych,
12) rozwijanie samorządności mieszkańców,
13) możliwość kontaktu z dyrektorem Domu.
§7
Mieszkaniec Domu ma prawo do:
1. Godnego traktowania.
2. Pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich.
3. Uzyskania wyjaśnień w sprawach regulujących zasady współżycia mieszkańców.
4. Pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb.
5. Ochrony prawnej.
6. Uczęszczania w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby.
7. Zgłaszania skarg do samorządu i dyrektora Domu.
8. Uczęszczania w pracach Rady Mieszkańców i samorządu.
9. Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskania z ich strony pomocy pielęgnacji i opiece –
w formach i zakresie uzgodnionym z Zespołem Opiekuńczym Domu.
10. Przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora Domu lub innej odpowiedzialnej osoby
o takim zamiarze, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza.

§8
Obowiązkiem mieszkańca jest:
1. Współdziałanie z personelem medyczno-opiekuńczym w zaspokojeniu swoich potrzeb.
2. Dbanie - w miarę możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, oraz porządek w swoich rzeczach
i w swoim otoczeniu.
3. Przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych.
4. Przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu poprzez właściwy stosunek do współmieszkańców.
5. Dbałość o mienie Domu.
6. Ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§9
Dyrektor Domu zobowiązany jest do:
1. Tworzenia warunków do coraz pełniejszej realizacji zadań stojących przed Domem.
2. Kształtowania właściwego stosunku personelu do mieszkańców.
3. Zagwarantowania mieszkańcom respektowania ich praw osobistych.
4. Otoczenia mieszkańców szczególną troską, zwłaszcza w początkowym okresie pobytu w Domu, aby ich
adaptacja do życia w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie.
5. Zapoznania mieszkańców o możliwości złożenia do depozytu przedmiotów posiadających znaczną wartość
oraz środków finansowych.
6. Zapoznania mieszkańców z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminem Domu.
7. Utrzymania kontaktu z rodzinami mieszkańców.
8. Zapewnienia warunków do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu zgodnego
z wyznaniem zmarłego i miejscowymi zwyczajami.
III. Struktura i organizacja pracy Domu
§9
1. Domem kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor powoływany w drodze konkursu przez Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor działa na podstawie powołania i udzielonych mu pełnomocnictw.
§ 10
Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Domu opracowuje dyrektor Domu w Regulaminie
Organizacyjnym uchwalonym przez Zarząd Powiatu.
§ 11
Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Domu.
§ 12
Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.
Stosunki pracownicze w Domu reguluje Regulamin Pracy wydany Zarządzeniem dyrektora Domu.

IV. Gospodarka finansowa
§ 13
1. Dom działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan finansowy.

V. Postanowienia końcowe
Na tablicach, wywieszkach, ogłoszeniach, pieczątkach, formularzach oraz korespondencji używa się nazwy:
Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój
ul. Parkowa 4
34 – 700 Rabka - Zdrój

