STATUT
Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Albertynek
w Poraju ul. Jasna 6

I.

Wydanie

4

Nr egz.

2

Postanowienia ogólne

1. Zgromadzenie Sióstr Albertynek, posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej kościelną
osobowość prawną, prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. świętego Brata
Alberta, w obiekcie stanowiącym własność Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr
Albertynek Posługujących Ubogim w Poraju ul. Jasna 6, z prawem uŜytkowania
nieograniczonym czasowo całej przedmiotowej nieruchomości przez Zgromadzenie Sióstr
Albertynek Posługujących Ubogim Prowincji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie - Rząsce
ul. Krakowska 19.
2. Dom Pomocy Społecznej w Poraju działa na podstawie Umowy z dnia 22 grudnia 2010 r.
zawartej pomiędzy Powiatem Myszkowskim z siedzibą w Myszkowie jako Zleceniodawcą, a
PrzełoŜoną Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim,
jako Zleceniobiorcą, na prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o
zasięgu ponad gminnym dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.
3. Dom jako placówka pomocy jest prowadzony zgodnie Ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. nr 217 poz. 1837) a takŜe zgodnie z zasadami personalizmu i miłości chrześcijańskiej
oraz w duchu charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.
3. Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 100 kobiet niepełnosprawnych
intelektualnie o zasięgu ponadlokalnym.

4. Do Domu przyjmowane są osoby, którym nie moŜna zapewnić koniecznych usług
opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy
społecznej i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w Domu, wydaje Ośrodek Pomocy
Społecznej w miejscu zamieszkania osoby. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy
społecznej wydaje starosta powiatu myszkowskiego.

II. Misja, cele oraz zakres świadczonych usług
&1
1. Misją Domu jest „ Akceptacja i pomoc drogą do rozwoju osoby niepełnosprawnej”.
Codziennej posłudze towarzyszą równieŜ słowa św. Brata Alberta „Bez miłości grosz jest
szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła.”
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&2
2. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom
uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
3. Celami szczegółowymi są:
3.1. Indywidualizacja – dostosowywanie metod i środków opieki oraz terapii do
indywidualnych potrzeb, umiejętności, zdolności mieszkanek
a) Samorealizacja poprzez stałe dąŜenie do pełnego rozwinięcia wrodzonych zdolności
b) poszanowanie intymności i godności
c) usamodzielnianie
3.2. Budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych
a) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z bliskimi
b) budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z drugim człowiekiem (wzmacnianie
więzi pomiędzy mieszkankami, wzmacnianie więzi na płaszczyźnie personel –
mieszkanki)
c) integracja ze społecznością lokalną
3.3. Zwiększanie świadomości religijnej i kulturalnej
a) umoŜliwienie realizacji potrzeb duchowych, między innymi poprzez moŜliwość
codziennego uczestniczenia we Mszy Świętej, naboŜeństwach, katechezie, wspólnych
modlitwach
b) nawiązywanie kontaktu ze światem kultury i sztuki poprzez umoŜliwienie korzystania
z dóbr kulturalnych – kino, teatr, filharmonia, galerie, muzea, wernisaŜe
c) organizowanie i wyjazdy na imprezy okolicznościowe.
3.4. PodwyŜszanie jakości świadczonych usług w zakresie profesjonalnej opieki.
3.5. UmoŜliwienie i organizowanie pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych ( t.j.
lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacji leczniczej).
3.6. Stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych personelu w celu
udzielania optymalnej pomocy mieszkankom.
a) Szkolenia wewnętrzne w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
b) Profesjonalne wsparcie dla pracowników pierwszego kontaktu
c) Szkolenia indywidualne i zespołowe dla pracowników i wolontariuszy
d) Spotkania integracyjne.
§3
1. Szczegółowa organizacja i zasady funkcjonowania Domu określone są w Regulaminie
Organizacyjnym.
2. Strukturę organizacyjną Domu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik
nr 1 do Regulaminu.
3. Zasady organizacji pobytu oraz szczegółowe prawa i obowiązki mieszkanek Domu
określa Regulamin Porządkowy oraz procedury postępowania w określonych sytuacjach
opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy.
4. Organizację i porządek wewnętrzny w Domu, prawa i obowiązki pracodawcy oraz
pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez dyrektora Domu i zatwierdzony
przez PrzełoŜoną Prowincjalną.
5. Dla realizacji zadań statutowych dyrektor Domu jest uprawniony do podejmowania
decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
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§4
1. Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z odrębnie prawnie określonym
standardem usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
2. Mieszkanki Domu objęte są indywidualnym planem wsparcia opieki, opracowanym
przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy.
3. Zasady działania zespołu określa regulamin pracy zespołu terapeutycznoopiekuńczego.
§5
1. Domem kieruje dyrektor powołany przez PrzełoŜoną Prowincjalną Prowincji Krakowskiej
Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim w porozumieniu z dyrektorem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
2. W bieŜącej działalności Domu Zleceniobiorcę reprezentuje dyrektor Domu, który odpowiada
za realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem Domu i
środkami finansowymi.
&6
Do realizacji zadań Domu dyrektor zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
etyczne i zawodowe.
&7
1. Dom finansowany jest w formie dotacji celowej określonej w umowie zawartej z Zarządem
Powiatu w Myszkowie.
2. Dochodami Domu są opłaty za pobyt mieszkanek określone w Ustawie o Pomocy
Społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz. Ust. 2004 r nr 64 poz. 593 z późniejszymi
zmianami.
3. Dom moŜe takŜe przyjmować zapisy i darowizny, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, art.53 i 54 ust.7 Ustawy z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29 poz.154 z późn.zm.)
&8
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jako zadania zleconego przez administrację
samorządową, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności
gospodarczej.
III. Postanowienia końcowe
&9
1. Prawo do nadawania Domowi Statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień naleŜy do
PrzełoŜonej Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek, jako organu prowadzącego
w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
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Statut Domu zawiera postanowienia wymagane odpowiednimi przepisami z zakresu Pomocy
Społecznej. Statut nie moŜe być sprzeczny w tym zakresie z przepisami prawa i Umową
zlecenia z dnia 22 grudnia 2010 r.
2. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim - Prowincja Krakowska składa
aktualny Statut Domu u Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
& 10
l. Obok postanowień niniejszego statutu wszystkich pracowników i mieszkańców obowiązują
aktualne przepisy prawne władz nadrzędnych oraz regulaminy, instrukcje i zarządzenia
wewnętrzne dyrektora Domu.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu następują w trybie przewidzianym dla jego
nadania.
3. Statut wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lutego 2011 r.
4. Traci moc statut dotychczas obowiązujący.

Opracowanie:
S. Ewa Cegielska – dyrektor DPS

Zatwierdzenie:
S. Katarzyna Habrat-PrzełoŜona Prowincjalna
Zgromadzenia Sióstr Albertynek

Kraków 28.01.2011 r.
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