STATUT
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Świetlicy Młodzieżowej „Gniazdo” w Gorzowie Wielkopolskim
§1
Świetlica Młodzieżowa „Gniazdo” w Gorzowie Wielkopolskim zwana dalej „Placówką”
działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn.
zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Placówka wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Młodzieżowa „Gniazdo” jest jednostką
organizacyjną powołaną przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Placówka wsparcia dziennego działa w formie specjalistycznej.
3. Placówka ma siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim przy ul Bohaterów Westerplatte 10.
4. Placówka obejmuje swoim działaniem teren Gminy Gorzów Wielkopolski.
5. Placówka jest finansowana ze środków uzyskanych dzięki dotacjom oraz ze środków
własnych Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.
6. Podstawę gospodarki finansowej Placówki stanowi roczny plan finansowy.
7. Nadzór nad placówką sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§3
1. Dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w Placówce w celu wsparcia funkcji
opiekuńczo – wychowawczych rodziny.
2. Placówka zapewnia dziecku w zależności od potrzeb:
1) opiekę i wychowanie,
2) pomoc w nauce,
3) organizację czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań,
4) udział
w
zajęciach
socjoterapeutycznych,
psychologicznych,
terapeutycznych
i logopedycznych,
5) realizację indywidualnego programu pracy.
3. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.
4. Placówka współpracuje z rodzicami i opiekunami dziecka, a także placówkami oraz
instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, które prowadzą działalność w obszarze pomocy
dziecku i rodzinie.
§4
1. Na czele Placówki stoi Kierownik, który samodzielnie organizuje działalność Placówki,
kieruje Placówką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kierownik opracowuje Regulamin Organizacyjny Placówki, który określa szczegółowe
zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka
oraz sposób jej prowadzenia.
3. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji niezbędnych
do realizacji zadań statutowych.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
2. Zmiany statutu Placówki dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

