Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO PN. „Tęczowa Świetlica”
PROWADZONEJ W FORMIE OPIEKUŃCZO-SPECJALISTYCZNEJ
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Statut określa zasady działania Świetlicy/Placówki („Tęczowa Świetlica”) prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" z
siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 92 - zwanej dalej „Świetlicą”/"Placówką" oraz jej struktury
organizacyjne realizowanej w ramach projektu pn. „Tęczowa Świetlica” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie
społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania:
9.2.5. Rozwój usług społecznych.
§2
Świetlica/ Placówka działa na podstawie:
1)ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 135 ze zm.)
2)Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3)niniejszego Statutu.
§3
Siedziba Świetlicy/Placówki mieści się w budynku GOKSiR Gumna, ul. Dolna 5, 43-426
Dębowiec.
§4
Świetlica/ Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczo-specjalistycznej.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA
§1
1.Głównym zadaniem Świetlicy/Placówki jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu
wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
2.Celem funkcjonowania Świetlicy/Placówki prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej
jest zapewnienie dziecku:
1) opieki i wychowania,
2) pomocy w nauce,
3) organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych,
4) warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań oraz kompetencji
kluczowych
5) zajęć terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,
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Przy realizacji celów i zadań Świetlica/ Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami
dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
Rozdział 3
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJA
§1
1.Świetlicą/Placówką kieruje oraz
ponosi
odpowiedzialność
za jej
prawidłowe
funkcjonowanie Kierownik Świetlicy/Placówki.
2.Kierownika Świetlicy/Placówki zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia.
3.Szczegółowe zadania i organizację Świetlicy/Placówki, a także specyfikę i zakres
sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy ustalony przez
Zarząd Stowarzyszenia oraz Regulamin Rekrutacji.
4.Organem nadzorującym pracę Świetlicy/Placówki jest Zarząd Stowarzyszenia.
5.Do realizacji zadań Świetlicy/Placówki zarząd Stowarzyszenia zatrudnia osoby posiadające
wymagane kwalifikacje.
§2
Pobyt dziecka w Świetlicy/Placówce jest nieodpłatny oraz ma charakter dobrowolny.
Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA
§1
Działalność Świetlicy/Placówki finansowana jest ze środków ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2.
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług
społecznych oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.
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