STATUT
Ośrodka Rehabilitacji i Opieki POychiatrycznej
w Racławicach ŚląOkich
§1
1. Ośrodek Rehabilitacji i Opieki POychiatrycznej
w Racławicach ŚląOkich
Racławice Śląskie ul. Zwycięstwa 34, 48 – 250 Głogówek
powiat prudnicki , województwo opolskie,
zwany dalej „Ośrodkiem”
jest
domem pomocy Opołecznej – jednostką organizacyjną powiatu
prudnickiego.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według
zasad, określonych w Ustawie o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r.
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy
zatwierdzony przez Radę Powiatu Prudnickiego.

§2
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Prudnicki przy
pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

§3
Ośrodek działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),
2) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837),
3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 – z późniejszymi zmianami),
4) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. Nr 111, poz. 535 – z późniejszymi zmianami),
5) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ),
6) Postanowień niniejszego Statutu.

§4
1. Ośrodek prowadzi działalność w trybie stacjonarnym.
2. Ośrodek jest domem pomocy społecznej przeznaczonym dla osób
przewlekle psychicznie chorych, których stan zdrowia nie wymaga
leczenia szpitalnego.
3. Ośrodek przeznaczony jest dla osób, potrafiących samodzielnie
dokonywać wszelkich czynności, związanych z samoobsługą, higieną
osobistą i utrzymaniem porządku.

§5
1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego działanie.
Ośrodkiem kieruje przy pomocy :
- głównego księgowego,
- kierownika zespołu.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Zarząd Powiatu w Prudniku po zasięgnięciu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku.

ZASADY DZIAŁANIA OŚRODKA
§6
1. Ośrodek zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz świadczy
usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
2. Organizacja pracy w Ośrodku , zakres i poziom świadczonych usług
uwzględniają wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców.
3. Ośrodek w swojej działalności uwzględnia stopień psychicznej sprawności
mieszkańców.
4. Ośrodek umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu
ze świadczeń zdrowotnych.

§7
1. W celu określenia potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług i działań,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańca,
Ośrodek organizuje zespoły terapeutyczno – opiekuńcze.
W skład zespołów wchodzą pracownicy Ośrodka oraz współpracujący z nimi
lekarze.
2. Głównym zadaniem zespołów w/w jest opracowanie indywidualnego planu
pracy
z mieszkańcem, który
jest przez Niego
akceptowany
i współrealizowany.
3. Koordynacją działań, wynikających z planu zajmuje się pracownik
pierwszego kontaktu, wybrany lub (jeżeli nie jest możliwy wybór)
zaakceptowany przez mieszkańca.

OŚRODEK ŚWIADCZY PODSTAWOWE USŁUGI :
§8
1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
a)
b)
c)
d)

miejsce zamieszkania,
wyżywienie,
niezbędną odzież i obuwie,
utrzymanie czystości,

2) opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
3) wOpomagające, polegające na:
a)
b)
c)
d)

umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej i ruchowej,
umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych,
zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
stymulowaniu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną
i środowiskiem,
e) wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
f) działaniach, zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca,
g) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców.

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW
§9
1. Mieszkaniec ma prawo do:
1) godnego traktowania,
2) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach jego osoby,
3) uzyskania pełnej informacji o usługach, świadczonych przez Ośrodek,
4) ochrony prawnej i pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
5) uczestniczenia w pracach samorządu i wyboru do organów samorządu
mieszkańców,
6) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,
7) kilkudniowego lub dłuższego przebywania poza Ośrodkiem po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu kierownika zespołu
lub (jeśli planowany wyjazd opiewa na 14 dni i więcej ) po odbyciu
konsultacji z lekarzem psychiatrą,
8) zgłaszania skarg i wniosków zgodnie z procedurą.
2. Obowiązkiem mieszkańca Ośrodka jest w szczególności:
1)
2)
3)
4)

współdziałanie z personelem Ośrodka w zaspokajaniu swoich potrzeb,
dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
dbanie o porządek w mieszkaniu, jego otoczeniu i miejscu przebywania,
przestrzeganie norm i zasad życia społecznego oraz przepisów
porządkowych,
5) dbanie o mienie współmieszkańców i Ośrodka,
6) terminowe ponoszenie opłat za pobyt w Ośrodku.
§ 10
Szczegółową organizację
organizacyjny Ośrodka.
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W skład Ośrodka wchodzą następujące działy:
1) dział opiekuńczo – terapeutyczny,
2) stanowiska samodzielne,
3) dział ekonomiczny,
4) dział administracyjno – gospodarczy.
Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka stanowi ZAŁĄCZNIK do statutu.

§ 11
Zmiana statutu może nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 12
Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Prudniku.

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU ORiOP w RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

Schemat organizacyjny Ośrodka Rehabilitacji i Opieki POychiatrycznej
w Racławicach ŚląOkich

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK ZESPOŁU
KIEROWNIK SEKCJI

Dział ekonomiczny

Dział opiekuńczo –
terapeutyczny

- księgowa-kasjer.

- opiekunowie
z wykształceniem
pedagogicznym,
- opiekunowie
z wykształceniem
pielęgniarskim,
- instruktorzy terapii
zajęciowej, kulturalnooświatowej, terapeuci
ruchowi,
- pokojowa.

Dział administracyjno –
gospodarczy
- administrator,
↓
robotnik
gospodarczy
- magazynier
- szef kuchni
↓
kucharki

Stanowiska
samodzielne
- psycholog,
- pracownik
socjalny

