UCHWAŁA NR XLV.230.18
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem raźniej" w Skwierzynie
Na podstawie 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII.286.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
utworzenia i przyjęcia statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie § 3 otrzymuje
brzmienie:
„§ 3. Nadaje się statut Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie:
STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA „RAZEM RAŹNIEJ” W SKWIERZYNIE
§ 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie, zwany dalej Ośrodkiem, jest
jednostką budżetową Powiatu Międzyrzeckiego działającą na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych.
§ 2. Siedzibą Ośrodka jest Skwierzyna.
§ 3. Ośrodek świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi
i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, dla osób
z zaburzeniami psychicznymi dziennego i całodobowego okresowego pobytu.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Jarosław Szałata

Id: CC6E72CF-4C0D-49DB-AE6E-0A90E0D4AB59. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie
Wnioskowana zmiana wynika z dostosowania dotychczasowych zapisów do przepisów prawnych tj. do:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.)
i rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.
Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.). Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną Powiatu Międzyrzeckiego
działającą na podstawie rozporządzenia. Art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej stanowi, że: Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych
„uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych
wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia
zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Art. 51a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej: Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych
lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce,
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w
życiu społecznym. Zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia usługi świadczone w ramach indywidualnych lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, obejmują w szczególności:
1) 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;
2)
trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 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;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami
radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) 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;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
9) całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub
produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika;
10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub
podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
Uchwała nie powoduje skutków społecznych i finansowych.

