UCHWAŁA NR VI/XXVII/395/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2022 r.
o zmianie Uchwały Nr VI/VII/111/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 3 9 i 5, art. 12 pokt. 8 lit.i oraz pkt.8a ustawy o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 20 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2268 ), art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r.,
poz. 249.),
Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Paragraf 1 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr VI/VII/111/19 z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymuje
brzmienie:
„1. Wyraża się wolę podjęcia działań celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu
B, C i D.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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UZASADNIENIE

Rada Powiatu Wejherowskiego w dniu 14 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę intencyjną Nr
VI/VIII/111/19 w sprawie utworzenia drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
przewlekle psychicznie chorych ( typ A) , dla osób upośledzonych umysłowo ( typ B) , dla osób
wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych ( typ C) w oparciu
o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).
Nowelizacja w/cyt rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów
samopomocy wprowadziła nowy, czwarty typ środowiskowego domu samopomocy dla osób ze
spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami intelektualnymi - typ D.
Z przeprowadzonej analizy potrzeb wsparcia ww. osób w powiecie wejherowskim wynika potrzeba
uruchomienia środowiskowego domu samopomocy, ze szczególnym uwzględnieniem
absolwentów Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz byłych uczestników warsztatów
terapii zajęciowej, którzy z uwagi na swoją niepełnosprawność nie są w stanie znaleźć zatrudnienia
w tym osób ze spektrum autyzmu.
Obecnie funkcjonujący środowiskowy dom samopomocy przy ul. Odrębnej 17 przeznaczony jest
dla uczestników kwalifikujących się do typów domu A, B i C, natomiast na terenie powiatu brak
jest ośrodka wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu.
Wobec zmian legislacyjnych oraz potrzeb mieszkańców Powiatu w zakresie wsparcia osób
z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi zasadnym jest uruchomienie ośrodka wsparcia
uwzględniającego potrzeby tej grupy niepełnosprawnych.
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