FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

POWIAT SŁUPSKI

‘’WIĘZI RODZINNE’’

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO
„GNIAZDO RODZINNE”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Słupskiego w ramach realizacji zadania publicznego.

STATUT

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO „GNIAZDO RODZINNE” FUNDACJI
RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ „WIĘZI RODZINNE”
§ 1.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Placówka nosi nazwę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego „Gniazdo Rodzinne”.
Organem założycielskim i prowadzącym Placówkę Rodzinną jest Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” z siedzibą w
Słupsku ul. Biernackiego 22
Placówka realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.
§ 2.

Obszarem działania Placówki jest Powiat Słupski.
Siedzibą Placówki jest m. Lulemino 26 gmina Kobylnica powiat Słupski
Placówka podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych
prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego.
§ 3.
Placówka Rodzinna Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne”. w Luleminie zwana ,,Placówką”, jest niepubliczną
placówką opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i działa na podstawie:
1) Umowy Powiatu Słupskiego nr PS/8124/4/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Placówka opiekuńczowychowawcza ”Gniazdo Rodzinne” z dn. 01.10.2014r.
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 poz.135 ze zm.), zwanej dalej
ustawą,
3) Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z
1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.),
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. nr
292, poz. 1720)
5) uchwały zarządu fundacji.
6) regulaminu Placówki.
7) statutu Placówki.
§ 4.

1.
2.
3.

Placówka działa w oparciu o roczny plan finansowy.
Fundacja jako organ prowadzący koordynuje i wspiera właściwe funkcjonowanie Placówki.
Środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju zapewnia Fundacja oraz Zarząd Powiatu Słupskiego zgodnie z zawartą umową o
wsparcie realizacji zadania publicznego.

§ 5.
Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Pomorski oraz Zarząd Powiatu Słupskiego zgodnie z umową , oraz ustawą z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 poz.135 ze zm.),.
§ 6.
1.
2.

Przedmiotem podstawowej działalności Placówki jest; zapewnienie pieczy instytucjonalnej typu rodzinnego dla 8 dzieci lub osób,
które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy, a w razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, po uzyskaniu zezwolenia
wojewody dla maksymalnie 10 dzieci..
Placówka tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, które nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej.
§ 7.

1.

Do zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego należy:
1) Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb w szczególności
emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
2) Realizowanie przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dzieciom,
3) Umożliwienie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi bliskimi osobami, chyba że sąd postanowi inaczej,
4) Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) Zapewnienia dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych,
6) Obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi ,
7) Zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 8.
Placówka współpracuje przy realizacji zadań w szczególności z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, asystentem rodziny,
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych
placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia.
§ 9.

Placówka realizując zadania, o których mowa w §7, kieruje się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

Dobrem dziecka,
Poszanowaniem praw dziecka,
Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
Koniecznością wspierania rozwoju dziecka,
Potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
Poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego,
Potrzebą działań w celu utrzymania więzi z rodziną,
Potrzebą działań umożliwiających powrót dziecka do rodziny.
§10.

Placówką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.
Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która;
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
3) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo- wychowawczą , co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.
3. 1) W przypadku wszczęcia przeciwko osobie będącej dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej postępowania karnego o
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, zawiesza się go w wypełnianiu obowiązków do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
2) W przypadku zawieszenia w wypełnianiu obowiązków dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej obowiązki pełni osoba
wyznaczona przez Zarząd Fundacji posiadająca odpowiednie kwalifikacje i zatwierdzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku.
4. W razie nieobecności Dyrektora Placówką kieruje osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji w uzgodnieniu z Dyrektorem.
5. Dyrektor Placówki dokonuje czynności prawnych w imieniu Fundacji na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Zarząd Fundacji.

§ 11.

1.
2.
3.

Szczegółowe zasady działania Placówki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Gospodarkę finansową prowadzi się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z
2013 r. poz. 330 z póżn. Zm.)
Placówka prowadzi niezbędną dokumentację wynikającą z obowiązujących przepisów i uzgodnień z organami nadzoru ,a także inną
dokumentację związaną z jej funkcjonowaniem.
§ 12.

Zmian statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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