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ROZDZIAL I
Postanowienia ogólne.
Nazwa, teren dzialania, siedziba i charakter prawny.
§1.
l
1. Osrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, zwany dalej "Osrodkiem", jest
wielofunkcyjna jednostka pomocy spolecznej, w sklad której wchodza: wielofunkcyjna
placówka opiekunczo-wychowawcza, osrodek interwencji kryzysowej wraz z hostelem
oraz mieszkania chronione.
2. Przedmiotem dzialania Osrodka jest realizowanie zadan z zakresu pomocy spolecznej
obejmujacych w szczególnosci:
l) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i mlodziezy pozbawionym okresowo lub
calkowicie opieki rodzicielskiej,
2) podejmowanie dzialan zmierzajacych do reintegracji rodzin dzieci i mlodziezy
przebywajacych w Osrodku,
3) pomoc rodzinom pelniacym funkcje pogotowia rodzinnego i rodzinom zastepczym w
realizacji procesu reintegracji,
4) zapewnienie kompleksowej pomocy, w tym: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej
osobom i rodzinom znajdujacym sie w kryzysie, ze szczególnym uwzglednieniem
ofiar przemocy w rodzinie,
5) pomoc hostelowa dla osób i rodzin bedacych ofiarami przemocy w rodzinie,
6) dzialalnosc profilaktyczna zapobiegajaca dysfunkcji rodzin,
7) prowadzenie mieszkan chronionych dla usamodzielnianych wychowanków placówek
opiekunczo-wychowawczych i rodzin zastepczych z terenu powiatu poznanskiego.
§ 2.
l. Terenem dzialania Osrodka jest powiat poznanski.
2. Siedziba Osrodka miesci sie w Kobylnicy.
3. Osrodek nie posiada tablicy urzedowej.
§ 3.
Organem prowadzacym Osrodek jest Powiat Poznanski.
Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad
dzialalnoscia placówki.
§ 4.
Osrodek jest samodzielnajednostka organizacyjno - budzetowa.
§ 5.
Osrodek dziala na podstawie obowiazujacych przepisów prawa, a w szczególnosci na
podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1592 z pózniejszymi zmianami),
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2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2004 L Nr 64, poz.
593 z pózniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 L Nr 249,
poz. 2104),
4) Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 L o rachunkowosci (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694 z pózniejszymi zmianami,
5) Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych (tj. Dz. U. z 2001 L,
Nr 142, poz. 1593 z pózniejszymi zmianami),
6) Rozporzadzenia Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14 lutego 2005 L Wsprawie
placówek opiekunczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37 poz. 331),
7) Rozporzadzenia Ministra Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2004 L W sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz
zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 L, Nr 6, poz. 45)
8) Uchwaly Nr XLIX/334/2002 Rady Powiatu Poznanskiego z dnia 24 wrzesnia 2002 L
Wsprawie: rozszerzenia dzialalnosci Domu Dziecka w Kobylnicy poprzez
przeksztalcenie w Osrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
9) Uchwaly nr XXVII/243/1I/2005 Rady Powiatu Poznanskiego z dnia 30 marca 2005 L
Wsprawie: ustalenia organizacji oraz szczególowych zasad ponoszenia odplatnosci za
pobyt w osrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych dzialajacych w
ramach Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
10)Niniejszego regulaminu.
§6
I.Osrodek Wspomagania Rodziny w zakresie wykonywania swoich zadan moze korzystac z
pomocy wolontariuszy.
2. Szczególowy tryb zawierania porozumien o wykonywaniu swiadczen w charakterze
wolontariuszy, oraz kwalifikacje, jakim musza odpowiadac wolontariusze okresla
rozporzadzenie Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14 lutego 2005 L Wsprawie placówek
opiekunczo-wychowawczych i niniejszy regulamin.
Wewnetrzna Struktura Osrodka
§7
Wykonanie zadan Osrodka zapewniaja nastepujace Dzialy:
2) Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo-Wychowawcza...
... ...
WPO-W,
3) Osrodek Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronione
OIK,
4) Dzial Administracyjno-Finansowo-Gospodarczy:
DAFG.
§8
1. Dzialy, o których mowa w § 7, kazdy w zakresie ustalonym w niniejszym
regulaminie, podejmuja sprawy zwiazane z realizacja zadan Osrodka.
2. Do zadan poszczególnych Dzialów nalezy równiez:
1) przygotowanie dla potrzeb Dyrektora projektów sprawozdan, ocen, analiz, opinii oraz
biezacych informacji na okreslony temat z zakresu swojego dzialania,
2) opracowanie sprawozdawczosci statystycznej,
3) podejmowanie niezbednych przedsiewziec w celu ochrony tajemnicy sluzbowej i

ochronydanychosobowych.

.

2. Struktura organizacyjna Osrodka zawarta jest w zalaczniku nr 1 do niniejszego
regulaminu.
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Wykonywanie funkcji kierowniczych.

§9
I.Dyrektor Osrodka kieruje i odpowiada za caloksztah dzialalnosci Osrodka,
2.Dyrektora Osrodka powoluje i odwoluje Zarzad Powiatu Poznanskiego.
3. Dyrektor jest sluzbowym przelozonym wszystkich pracowników Osrodka.
4. Do zakresu kompetencji zastrzezonych wylacznie dla Dyrektora Osrodka nalezy:
1) wydawanie zarzadzen wewnetrznych,
2) polityka kadrowa Osrodka, w tym nawiazywanie i
rozwiazywanie stosunków pracy z pracownikami Osrodka
3) podejmowanie decyzji w zakresie obsady stanowiska Zastepcy
Dyrektora
4) reprezentowanie Osrodka na zewnatrz, w tym przed organami
administracji panstwowej, samorzadowej oraz przed sadami
5) zawieranie umów cywilnoprawnych.
5. Dyrektor kieruje Osrodkiem przy pomocy Zastepcy Dyrektora, Kierownika Osrodka
Interwencji Kryzysowej i Glównego Ksiegowego.
§ 10
1. Do zadan Dyrektora nalezy w szczególnosci:
1) tworzenie warunków do pelnej realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacych przepisów,
niniejszego regulaminu oraz uchwal Rady i Zarzadu Powiatu Poznanskiego,
2) skladanie sprawozdan z dzialalnosci Osrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie zadan
realizowanych przez Osrodek,
3) sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciajednostek specjalistycznych wchodzacych w sklad
Osrodka, tj.: nad Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo-Wychowawcza, Osrodkiem
Interwencji Kryzysowej i Mieszkaniami Chronionymi.
4) opracowanie w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie regulaminu
organizacyjnego placówki opiekunczo - wychowawczej.
5) przedkladanie Zarzadowi Powiatu Poznanskiego projektu struktury organizacyjnej i
regulaminu organizacyjnego Osrodka Wspomagania Rodziny
6) ustalenie Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Funduszu Swiadczen Socjalnych i innych.
7) wykonywanie obowiazków wynikajacych z ustawy o rachunkowosci
8) wykonywanie obowiazków administratora danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie
danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (tj. Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
2. Dyrektor wykonuje obowiazki pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w
tym:
1) zatrudnia i zwalnia specjalistów i innych pracowników Osrodka,
2) przyznaje nagrody i wymierza kary porzadkowe specjalistom i innym pracownikom
Osrodka,
3) przydziela prace i stale zajecia w ramach wynagrodzenia zasadniczego i zajecia dodatkowo
platne.
§11
1. Do zadan Zastepcy Dyrektora nalezy:
1) zastepowanie Dyrektora podczas jego nieobecnosci,
2) kierowanie biezaca dzialalnoscia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekunczo-Wychowawczej,

5

2) bezposredni nadzór nad organizacja caloksztaltu pracy opiekunczo-wychowawczej
placówki opiekunczo-wychowawczej,
3) nadzór nad przestrzeganiem standardów opieki i wychowania i standardu uslug
swiadczonych na rzecz dziecka i rodziny,
4) nadzór pedagogiczny,
4) koordynacja dzialan poszczególnych struktur tworzacych Osrodek,
5) przewodniczenie stalemu zespolowi ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
6) wykonywanie innych zadan zleconych przez dyrektora.
§ 12
Do zadan Kierownika Osrodka Interwencji Kryzysowej nalezy:
1) kierowanie biezaca praca Osrodka Interwencji Kryzysowej
2) udostepnianie mieszkan chronionych osobom posiadajacym skierowanie
Starosty Poznanskiego
3) sporzadzenie dokumentacji zwiazanej z udostepnianiem mieszkania
chronionego zgodnie z tresciapar.75 niniejszego regulaminu.
§13
1. Do zadan Glównego Ksiegowego nalezy:
1) prowadzenie rachunkowosci Osrodka zgodnie z ustawa o rachunkowosci,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Osrodka zgodnie z ustawa o finansach publicznych i
uchwalami Rady i Zarzadu Powiatu Poznanskiego,
3) planowanie srodków na realizacje zadan Osrodka,
4) analiza srodków przydzielonych z budzetu lub srodków pozabudzetowych i innych
bedacych w dyspozycji Osrodka,
5) dokonywanie w ramach kontroli wewnetrznej: wstepnej, biezacej i nastepczej kontroli
funkcjonalnej powierzonych obowiazków oraz wstepnej kontroli legalnosci dokumentów
dotyczacych wykonywania planów finansowych,
6) wspólpraca z Dyrektorem przy opracowywaniu wniosków w sprawie zmian planów
finansowych,
7) opracowanie projektów przepisów wewnetrznych wydawanych przez Dyrektora, a
dotyczacych rachunkowosci,
8) kierowanie praca podleglych pracowników w zakresie finansów, czyli osób wykonujacych
czynnosci kasjera, naliczanie plac i prowadzenia ewidencji srodków trwalych oraz
prowadzenie gospodarki magazynowej.
Gospodarka finansowa
§ 14
1. Osrodek jako jednostka budzetowa Powiatu Poznanskiego prowadzi gospodarke finansowa
zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawa gospodarki finansowej Osrodkajest plan finansowy opracowany na podstawie
uchwaly budzetowej Rady Powiatu Poznanskiego na dany rok.
3. Mienie Osrodka stanowi wlasnosc Powiatu Poznanskiego. Dochody z mienia moga byc
wykorzystywane dla potrzeb zwiazanych z dzialalnoscia Osrodka
§ 15
1. Czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pienieznego i materialowego oraz dokumenty o
charakterze rozliczeniowym stanowiace podstawe do otrzymania lub wydania srodków
pienieznych podpisuje lacznie Dyrektor i Glówny Ksiegowy.

.1
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2. Infonnacji dotyczacych dzialalnosci Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy udziela
Dyrektor lub upowazniona przez niego osoba.
Rozdzial II
Placówka opiekunczo-wychowawcza
Cele i zadania.
§ 16
Wielofunkcyjna placówka opiekunczo-wychowawcza jest integralna czescia Osrodka
Wspomagania Rodziny.
§ 17
Placówka opiekunczo-wychowawcza zapewnia dziecku calodobowa ciagla lub okresowa
opieke i wychowanie oraz zaspokajajego niezbedne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym
emocjonalne, spoleczne, religijne, a takze zapewnia korzystanie z przyslugujacych na
podstawie odrebnych przepisów swiadczen zdrowotnych i ksztalcenia.
§ 18
Calodobowy pobyt w placówce opiekunczo-wychowawczej powinien miec charakter
przejsciowy-do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w innej fonnie
opieki zastepczej.
§ 19
1. Dziecko moze przebywac w placówce opiekunczo-wychowawczej, zapewniajacej
calodobowa opieke, do uzyskania pelnoletniosci, a po uzyskaniu pelnoletniosci, na
dotychczasowych zasadach, do czasu ukonczenia szkoly, w której rozpoczelo nauke
przed osiagnieciem pelnoletniosci.
2. Dyrektor moze skreslic z ewidencji pelnoletniego wychowanka w przypadku razacego
naruszenia zasad wspólzycia spolecznego, w tym w przypadku porzucenia nauki w
szkole.
§ 20
Wielofunkcyjna placówka opiekunczo-wychowawcza zapewnia dziecku dzienna i
calodobowa opieke oraz wychowanie, realizujac zadania przewidziane dla placówki
opiekunczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a takze laczy dzienne i
calodobowe dzialania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i
rodzine zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14 lutego
2005 r. w sprawie placówek opiekunczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 331).
§ 21
Placówka wielofunkcyjna pracuje z rodzina dziecka w celu usprawnienia jej umiejetnosci
opiekunczo-wychowawczych.
§ 22
1. Placówka wielofunkcyjna w ramach funkcji wymienionej ust. 1 wykonuje nastepujace
zadania:
1) zapewnia dziecku calodobowa opieke i wychowanie oraz zaspokaja jego
niezbedne potrzeby,
2) prowadzi zajecia socjalizujace, korekcyjne, kompensacyjne,
logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujace brak
wychowania w rodzinie i przygotowujace do zycia spolecznego, dla dzieci
niepelnosprawnych- odpowiednia rehabilitacje i zajecia specjalistyczne,
3) zapewnia dzieciom ksztalcenie, wyrównywanie opóznien rozwojowych i
szkolnych.
4) podejmuje dzialania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny
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przysposabiajacej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastepczej,
5) pracuje z rodzina dziecka,
6) organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w srodowisku, grupy
usamodzielniajace, oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaznionYmi.
§ 23
1. Placówka wielofunkcyjna w ramach funkcji interwencyjnej zapewnia dziecku:
1) dorazna opieke na czas trwania sytuacji kryzysowej,
2) dostep do ksztalcenia dostosowanego do jego wieku i mozliwosci rozwojowych,
3) opieke i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w
rodzinie adopcyjnej albo zastepczej, placówce opiekunczo-wychowawczej typu
rodzinnego albo placówce socjalizacyjnego,
4) dostep do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzen i
odchylen rozwojowych lub specyficznych trudnosci w uczeniu sie.
2. W ramach zadan interwencyjnych placówka wielofunkcyjna:
1) przyjmuje dzieci w sytuacjach WYmagajacychnatychmiastowego rozpoczecia opieki i
wychowania,
2) przyjmuje dzieci od lat trzech do trzynastu niezaleznie od miejsca
zamieszkania. W wyjatkowych przypadkach, w szczególnosci gdy dziecku nie mozna
zapewnic rodzinnej opieki zastepczej, do placówki moga byc przyjmowane dzieci
mlodsze,
3) sporzadza diagnoze psychologiczno-pedagogiczna dziecka i diagnoze jego sytuacji
rodzinnej oraz ustala wskazania dla dalszej pracy z dzieckiem.
3. W ramach zadan interwencyjnych pobyt dziecka w placówce nie moze trwac dluzej niz 3
miesiace. W przypadku gdy postepowanie sadowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej
dziecka jest w toku, pobyt moze byc przedluzony, nie dluzej jednak niz 3 miesiace.
§ 24
Wielofunkcyjna placówka opiekunczo-wychowawcza bezposrednio kieruje Zastepca
Dyrektora Osrodka.
§ 25
1. W placówce dziala, jako organ kolegialny, staly zespól do spraw okresowej oceny sytuacji
dziecka, zwany dalej "stalym zespolem".
2. Staly zespól dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:
1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodzina,
3) modyfikowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem,
4) zglaszania do osrodka adopcyjno-opiekunczego dzieci z uregulowana sytuacja
prawna umozliwiajaca adopcje,
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
6) oceny zasadnosci dalszego pobytu dziecka w placówce,
7) informowania sadu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce dzialajacej
na podstawie odrebnych przepisów dotyczacych ksztalcenia i opieki zdrowotnej, takiej
jak: osrodek socjoterapii, osrodek wychowawczy, osrodek leczniczo-wychowawczy.
3. W sklad zespolu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka wchodza:
1) zastepca dyrektora,
2) pedagog,
3) psycholog,
4) pracownik socjalny,
5) wychowawca kierujacy procesem wychowawczym dziecka,
6) pielegniarka.
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4. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej dziecka oraz jego rodziny, do
udzialu w posiedzeniu stalego zespolu, o którym mowa w ust. 1, zapraszane sa równiez osoby
bliskie dziecku, a takze przedstawiciele:
1) sadu rodzinnego wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania rodziny dziecka,
2) powiatowego centrum pomocy rodzinie,
3) osrodka pomocy spolecznej,
4) policji,
5) sluzby zdrowia,
6) instytucji oswiatowych,
7) osrodka adopcyjno-opiekunczego,
8) organizacji spolecznych statutowo zajmujacych sie problematyka
rodziny i dziecka.
5. Po przeprowadzeniu oceny sytuacji dziecka staly zespól formuluje na pismie wniosek
dotyczacy zasadnosci dalszego pobytu dziecka w placówce.
6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor placówki informuje sad rodzinny

o zaistnieniupodstawdo powrotudzieckado rodzinynaturalnejalbo - wobecniemozliwosci
powrotudzieckado rodzinynaturalnej- podejmujestaraniazmierzajacedo umieszczeniaw
rodzinie przysposabiajacej, rodzinie zastepczej lub placówce rodzinnej.
7. Na wniosek wychowawcy lub dyrektora, po zasiegnieciu opinii stalego zespolu, dziecka i
jego rodziców oraz centrum pomocy w powiecie wlasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce, powiat moze przeniesc dziecko do
innej placówki tego samego typu.
8. Posiedzenia stalego zespolu, o którym mowa w ust.1, zwoluje dyrektor placówki w
zaleznosci od potrzeb, nie rzadziej niz co pól roku.
9. O terminie i programie posiedzenia zespolu, o którym mowa w ust. 1,
dyrektor powiadamia zainteresowanych w zeszycie zarzadzen z tygodniowym
wyprzedzeniem.
10. Przewodniczacym stalego zespolu, o który mowa w ust.l, jest
Zastepca Dyrektora Osrodka.
11. Uchwaly zespolu, o którym mowa w ust. 1, zapadaja zwykla wiekszoscia
glosów, w glosowaniu jawnym.
12. Posiedzenia zespolu, o którym mowa w ust. 1, sa protokolowane.
13. W glosowaniu udzial brac moga osoby wymienione w ust. 3.
l4.0soby wymienione w ust. 4. dysponuja glosem doradczym.
15. W przypadku równej ilosci glosów decydujacy jest glos przewodniczacego.
16. Wszyscy uczestnicy zespolu, o którym mowa w ust. 1, zobowiazani sa do zachowania
tajemnicy w sprawach poruszanych podczas obrad, które moga naruszac dobro wychowanka,
rodzica wychowanka, a takze wychowawców i innych pracowników placówki.
§ 26
1. Dzieci przebywajace w placówce moga tworzyc samorzad.
2. Samorzad tworza wszyscy wychowankowie przebywajacy w placówce.
3. Zasady wyboru i dzialania organów samorzadu okresla regulamin uchwalony przez dzieci
przebywajace w placówce.
4.0piekuna samorzadu wybieraja dzieci sposród pracowników zatrudnionych w placówce.
Organizacja pracy placówki opiekunczo-wychowawczej
§ 27
1. Placówka pracuje caly rok, przez wszystkie dni tygodnia, przez cala dobe.
2. Wychowankowie podzieleni sa na cztery grupy koedukacyjne
wychowawcze dzialajace w budynku macierzystym, w tym:

I
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1) dwie lO-osobowe grupy socjalizacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
2) dwie lO-osobowe grupy interwencyjne dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat.
3. Grupy wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 posiadaja wlasne autonomiczne mieszkania
posiadajace pokoje sypialne, aneksy kuchenne, jadalnie, pomieszczenia sanitarne i pokoje
dziennego pobytu, których wystrój i urzadzenie winno byc zblizone standardem do domów
rodzinnych.
4. Grupy wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 zapewniaja wychowankom dostep do sprzetów i
urzadzen gospodarstwa domowego, w tym: pralek, odkurzaczy, lodówek, kuchenek i sprzetu
audiowizualnego.
5. Wychowankowie chorzy, na wniosek pielegniarki, umieszczani sa w pokojach dla dzieci
chorych.
6. Opieke nad wychowankami wymienionymi w ust 5 sprawuja wychowawcy z grup
macierzystych.
§ 28
Wielofunkcyjna placówka opiekunczo-wychowawcza stwarza warunki do:
1) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,
2) poszanowania podmiotowosci dziecka, wysluchiwania jego zdania i w miare
mozliwosci uwzgledniania jego wniosków we wszelkich dotyczacych go
sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego
dzialaniach,
3) zapewnienia poczucia bezpieczenstwa,
4) dbalosci o poszanowanie i podtrzymanie zwiazków emocjonalnych dziecka z
rodzicami, rodzenstwem i innymi osobami, zarówno spoza placówki
opiekunczo-wychowawczej, jak i przebywajacymi lub zatrudnionymi w tej
placówce,
5) uczenia nawiazywania wiezi uczuciowych oraz zwiazków interpersonalnych,
6) poszanowania potrzeb religijnych dziecka,
7) zapewnienia dzieciom warunków sprzyjajacych utrzymywaniu osobistych
kontaktów z rodzina,
8) uczenia poszanowania tradycji i ciaglosci kulturowej,
9) uczenia planowania i organizowania codziennych zajec stosownie do wieku
dziecka,
10)uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajeciach
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
11)ksztahowania u dzieci nawyków i uczenia zachowan prozdrowotnych,
12)przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialnosci za wlasne
postepowanie oraz uczenia samodzielnosci w zyciu,
13)wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,
14)uzgadniania istotnych decyzji dotyczacych dziecka z jego rodzicami lub
opiekunami prawnymi.
§ 29
1. Wielofunkcyjna placówka opiekunczo-wychowawcza realizuje z dzieckiem
indywidualny plan pracy.
2. Wychowawca kierujacy procesem wychowawczym dziecka w placówce opiekunczowychowawczej niezwlocznie, tj. nie pózniej niz 7 dni od przyjecia dziecka do
placówki, opracowuje przy udziale dziecka indywidualny plan pracy w porozumieniu
z psychologiem, pracownikiem socjalnym, a takze innymi specjalistami.
3. Indywidualny plan pracy jest opracowywany na podstawie informacji dotyczacych
dziecka zawartych w dokumentach, o których mowa w § 25, analizy procesu zmian
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rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie pobytu w placówce opiekunczowychowawczej oraz oceny efektów pracy socjalnej prowadzonej z jego rodzicami.
4. Indywidualny plan pracy uwzglednia w szczególnosci wiek, mozliwosci
psychofizyczne dziecka, jego sytuacje rodzinna i przebieg przygotowania dziecka do
usamodzielnienia.
5. W indywidualnym planie pracy uwzglednia sie dzialania krótkoterminowe i
dlugoterminowe.
6. Indywidualny plan pracy jest modyfikowany w zaleznosci od zmieniajacej sie sytuacji
dziecka, nie rzadziej niz co pól roku.
§ 30
1. Placówka przyjmuje dzieci o kazdym czasie.
2. Nowoprzybylych przyjmuje do placówki Zastepca Dyrektora lub pod jego nieobecnosc
inna upowazniona osoba.
3. Podstawa pobytu dziecka w placówce jest skierowanie wystawione przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie wlasciwe ze wzgledu na miejsce polozenia placówki.
4. Do skierowania o którym mowa w ust. 3 powinny byc zalaczone, w zaleznosci od rodzaju i
zakresu opieki, która ma byc objete dziecko, nastepujace dokumenty:
1) odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub pól sierot- równiez odpis aktu zgonu
zmarlego rodzica,
2) orzeczenie sadu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekunczo-wychowawczej
albo wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekunczowychowawczej,
3) dostepna dokumentacje o stanie zdrowia,
4) dokumenty szkolne, w szczególnosci swiadectwo szkolne, karty szczepien,
5) kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu srodowiskowego wraz ze
szczególowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentacje dotychczasowych dzialan
podjetych wobec dziecka i rodziny.
5. Na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 4. i przeprowadzonej rozmowy z
dzieckiem, Dyrektor lub upowazniona przez niego osoba, podejmuje decyzje o umieszczeniu
w odpowiedniej grupie wychowawczej i przekazuje go wychowawcy z grupy macierzystej.
6. Wychowawca z grupy macierzystej zapoznaje nowoprzybylego z regulaminem placówki i
systemem wychowawczym grupy, nastepnie zaklada karte odziezowa, w która wpisuje odziez
wlasna nowoprzybylego, przydziela miejsce w sypialni i zaopatruje w niezbedne wyposazenie
oraz wpisuje jego dane do dziennika.
7. Wstepna diagnoza sytuacji dziecka oraz indywidualny plan pracy dla dziecka przyjetego w
trybie okreslonym w ust. 3 winny byc sporzadzone nie pózniej niz 7 dni od momentu jego
przybycia do placówki.
8. Placówka jest zobowiazana przyjac bez skierowania oraz bez uzyskania zgody ustawowych
przedstawicieli lub bez orzeczenia sadu kazde dziecko w wieku ponizej 13 lat i zapewnic mu
opieke do czasu wyjasnienia sytuacji w przypadkach wymagajacych natychmiastowego
zapewnienia dziecku opieki - na polecenie sedziego, doprowadzone przez Policje, szkole lub
osoby stwierdzajace porzucenie dziecka, zagrozenie jego zycia lub zdrowia.
9. Dyrektor placówki, do której zostalo przyjete dziecko w trybie okreslonym w ust. 8,
zobowiazany jest powiadomic niezwlocznie, nie pózniej niz w ciagu 24 godzin, wlasciwy sad
rodzinny oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie.
10. Wstepna diagnoza sytuacji dziecka i indywidualny plan pracy dziecka przyjetego w trybie
okreslonym w ust. 8. powinny byc sporzadzone nie pózniej niz 7 dni od momentu jego
przybycia do placówki.
11. Dyrektor wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje niezbedne
dzialania zmierzajace do uregulowania sytuacji dziecka.
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§ 30
W uzasadnionych przypadkach przyjecie dziecka na pobyt krótkotrwaly bez skierowania do
placówki opiekunczo-wychowawczej moze nastapic na prosbe dziecka, na wniosek jego
rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 31
1. W miare posiadanych wolnych miejsc, jednakze w liczbie nie wiekszej niz 15% miejsc
przeznaczonych dla dzieci objetych opieka calodobowa, Dyrektor Osrodka moze przyjmowac
celem objecia taka forma opieki dzieci na wniosek ich rodziców.
2. Jezeli rodzice maloletniego skladajacego wniosek o którym mowa w ust. 1, sprawuja nad
nim chociazby ograniczona wladze rodzicielska, niezbedna jest ich pisemna zgoda na objecie
dziecka opieka okreslona w ust. 1.
3. O przyjeciu do placówki dziecka najego wniosek, o którym mowa w ust.l,Dyrektor
informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Staly zespól do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka niezwlocznie dokonuje oceny
sytuacji dziecka przyjetego do placówki w trybie okreslonym w ust. 1.
5. Wstepna diagnoza sytuacji dziecka i indywidualny plan pracy dla dziecka przyjetego w
trybie okreslonym w ust. 1 powinny byc sporzadzone nie pózniej niz 7 dni od momentu jego
przybycia do placówki.
§32
1. Jesli dziecko przebywalo w placówce, to jego przewiezienie do innej placówki nalezy do
jej obowiazków.
2. Doprowadzenie do placówki maloletniego i nieletniego, skierowanego na podstawie
orzeczenia sadu, reguluja odrebne przepisy.
§ 33
1. Rodzenstwo kierowane do placówki nie powinno byc rozdzielane.
2. Ciaza maloletniej nie stanowi powodu odmowy przyjecia do placówki.
§ 34
Pobyt w placówce ustaje w przypadku:
1) powrotu dziecka do rodziców,
2) zakwalifikowania i umieszczenia dziecka do innej formy opieki,
3) usamodzielnienia sie dziecka,
4)orzeczenia sadu o zakonczeniu pobytu dziecka w placówce.
§35
1. W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub niezgloszenia sie
dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecnosci, dyrektor placówki:
1) przeprowadza postepowanie wyjasniajace,
2) powiadamia w ciagu 24 godzin rodziców, opiekuna prawnego dziecka, Policje, sad
rodzinny nadzorujacy wykonanie orzeczenia oraz powiatowe centrum pomocy
rodzinie.
2. Postepowanie o którym mowa w ust. 1pkt. 1 inicjuje notatka sluzbowa, zawierajaca opis
wszystkich okolicznosci zdarzenia wymienionego w ust. 1, która zobowiazany jest zlozyc
dyrektorowi wychowawca, na którego dyzurze zdarzenie mialo miejsce oraz oswiadczenie
dziecka po powrocie do placówki.
3. Postepowanie konczy decyzja Dyrektora Osrodka, który wymierza kare badz kieruje
sprawe do stalego zespolu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci dziecka w placówce staly zespól ocenia
zasadnosc dalszego pobytu dziecka w placówce opiekunczo-wychowawczej i kieruje sprawe
do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub sadu, który wydal orzeczenie o umieszczeniu
w placówce opiekunczo-wychowawczej
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5. Osobe, która ukonczyla 18 rok zycia, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki,
dyrektor moze wykreslic z ewidencji przebywajacych w placówce oraz odmówic ponownego
przyjecia do placówki.
§ 36
Zakres i czas trwania opieki swiadczonej przez placówke jest dostosowany do sytuacji
prawnej, rodzinnej, psychologicznej, zdrowotnej i materialnej dziecka moze miec charakter
opieki calkowitej lub czesciowej.
§ 37
1. Za pobyt dziecka lub osoby pelnoletniej w placówce opiekunczo-wychowawczej oplate
ponosza, do wysokosci sredniego miesiecznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba
pelnoletnia lub jej rodzice, a takze opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy
dysponuja dochodami dziecka, z tym ze oplata ponoszona przez opiekunów prawnych,
kuratorów lub osobe pelnoletnia nie moze byc wyzsza niz 50% kwoty stanowiacej dochód
dziecka lub osoby pelnoletniej.
2. Przepis ust. 1 stosuje sie równiez do rodziców pozbawionych wladzy rodzicielskiej lub
których wladza rodzicielska zostala zawieszona lub ograniczona.
3. Oplate, o której mowa w ust. 1, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, starosta
wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.
4. Rada powiatu okresla, w drodze uchwaly, warunki czesciowego lub calkowitego
zwalniania z oplaty, o której mowa w ust. 1.
Pracownicy placówki opiekunczo-wychowawczej.
§38
1. W wielofunkcyjnej placówce opiekunczo-wychowawczej prace swiadcza specjalisci:
1) wychowawcy,
2) pedagog,
3) psychologowie,
4) terapeuci,
5) pracownicy socjalni,
6) opiekunki do dzieci,
7) pielegniarka.
4. Do pelnienia funkcji wychowawcy w porze nocnej moze byc zobowiazany kazdy
specjalista zatrudniony w placówce.
5. W procesie wychowania i opieki uczestnicza wszyscy pracownicy Osrodka.
6. Pracownicy zatrudnieni w Osrodku powinni wykazywac nalezyta postawe i dawac dobry
przyklad dzieciom.
7. Dzialalnosc placówki opiekunczo-wychowawczej moze byc uzupelniona praca
wolontariuszy.
8. Zasady pelnienia dyzurów nocnych okresla zalacznik 2 do niniejszego regulaminu.
§ 39
1. Wychowawca zobowiazany jest do organizowania pracy z grupa dzieci oraz do pracy
indywidualnej z dzieckiem.
2. Wychowawca, kierujacy procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania wynikajace
z indywidualnego planu pracy oraz pozostaje w stalym kontakcie z rodzina dziecka, przy
czym jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie wiecej niz 8 dzieci.
3. Wychowawca kierujacy procesem wychowawczym dziecka w placówce opiekunczowychowawczej niezwlocznie, tj. nie pózniej niz 7 dni od przybycia do placówki, opracowuje
przy udziale dziecka indywidualny plan pracy z dzieckiem w porozumieniu z psychologiem,
pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a takze z innymi specjalistami.
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4. Do zadan wychowawcy nalezy w szczególnosci:
1) tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjajacej rozwojowi uczuc i wiezi
emocjonalnych,
2) utrzymywanie kontaktów z rodzinami wychowanków,
3) wspóldzialanie z opiekunami prawnymi i rodzinami zaprzyjaznionymi,
4) wdrazanie wychowanków do przestrzegania higieny oraz porzadku i czystosci
otoczenia, prac samoobslugowych i porzadkowych,
5) wspóldzialanie z lekarzem i pielegniarka w zakresie utrzymania dobrego stanu
zdrowia wychowanka oraz opieka w czasie choroby,
6) wspólpraca ze szkolami, do których uczeszczaja wychowankowie oraz w miare
potrzeby udzielanie lub organizowanie pomocy w nauce,
7) zaopatrzenie wychowanków w odpowiednia odziez i inne przedmioty osobistego
uzytku,
8) stale doskonalenie swojego warsztatu pracy i podnoszenie poziomu wiedzy
pedagogicznej, psychologicznej oraz branie udzialu w róznych formach doszkalania
badz doksztalcania zawodowego,
9) prowadzenie dokumentacji grupy,
10) stwarzanie warunków do wspólrzadzenia i wspólgospodarzenia w placówce,
11) zapewnienie wychowankom niezbednych pomocy do nauki i przyborów
szkolnych,
13) stwarzanie warunków sprzyjajacych ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowan i
uzdolnien wychowanków,
14) wyposazenie wychowanka w odpowiednia wiedze o sposobach
samodzielnego zalatwiania spraw w róznych instytucjach,
15) wypelnianie karty pobytu dziecka zawarta w dokumentach dziecka oraz
opracowywanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z
psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a takze innymi specjalistami,
16) inspirowanie zmian w indywidualnych planach pracy z dzieckiem,
17) odwiedzanie rodziców dziecka w miejscu ich zamieszkania,
18) uswiadamianie i wdrazanie w proces usamodzielnienia.
§ 40
1. Osoby zatrudnione na stanowisku psychologa lub pedagoga sa odpowiedzialne za
przygotowanie diagnozy indywidualna dziecka, prowadzenie zajec terapeutycznych oraz
poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywajacych w
placówce.
2. Do zadan osób zatrudnionych na stanowisku pedagoga nalezy w szczególnosci:
1) rozpoznawanie sytuacji wychowawczej, opiekunczej i prawnej wychowanka,
2) podejmowanie dzialan zwiazanych z uregulowaniem sytuacji prawnej i majatkowej
wychowanków,
3) przygotowanie warunków powrotu wychowanka do rodziny,
4) udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom,
5) udzielanie pomocy wychowankom w rozwiazywaniu szczególnie trudnych
problemów zyciowych,
6) sprawowanie indywidualnej opieki i pomoc wychowankom z opóznieniami
szkolnymi,
7) pomoc wychowawcom przy opracowywaniu indywidualnych i realizacji planów
pracy z dzieckiem,
8) prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci umieszczonych w placówce,
9) prowadzenie.poradnictwa pedagogicznego dla rodziców,
10) prowadzenie kart udzialu w zajeciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
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11) prowadzenie arkuszy badan i obserwacji pedagogicznych.
3. Do zadan zatrudnionych na stanowisku psychologa nalezy w szczególnosci:
1) prowadzenie badan psychologicznych sluzacych diagnozie i okreslaniu
najkorzystniejszych warunków rozwoju wychowanków,
2) pomoc wychowawcom przy opracowywaniu indywidualnych planów pracy z
dzieckiem,
3) ustalanie metod pracy umozliwiajacych eliminowanie przyczyn niepowodzen w
nauce i wychowaniu,
4) sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami,
5) opracowywanie opinii psychologicznych o wychowankach na potrzeby sadów
rodzinnych,
6) opracowywanie programów zajec specjalistycznych,
7) prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci przebywajacych w placówce,
8) prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i terapii indywidualnej,
9) prowadzenie kart udzialu w zajeciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
10) prowadzenie arkuszy badan i obserwacji psychologicznych.
§ 41
l. Osoba zatrudniona w placówce na stanowisku pracownika socjalnego jest odpowiedzialna
za prace z rodzina dziecka, rozpoznaje jego sytuacje rodzinna, utrzymuje kontakt z
instytucjami wspierajacymi te rodzine, inicjuje dzialania niezbedne do unormowania sytuacji
rodziny i umozliwienia powrotu dziecka do rodziny.
2. Do zadan pracownika socjalnego nalezy w szczególnosci:
1) wspomaganie rodzin wychowanków w realizowaniu funkcji opiekunczych i
wychowawczych,
2) dzialanie na rzecz utrzymywania stalych kontaktów z rodzicami oraz na rzecz
mozliwie jak najszybszego powrotu wychowanków do rodzin,
3) wspóldzialanie z instytucjami i organizacjami wspomagajacymi dziecko i rodzine, a
w szczególnosci osrodkami pomocy spolecznej, majace na celu zapobieganie zerwanie
wiezi miedzy wychowankami i rodzinami oraz skracanie pobytu wychowanków w
placówce,
4) sporzadzanie wywiadów srodowiskowych w rodzinach wychowanków, w tym
ustalanie wysokosci dochodów rodziców naturalnych w okresach pólrocznych.
5) stala wspólpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
6) pomoc w usamodzielnianiu wychowanków.
§ 42
l. Dzialalnosc placówki opiekunczo-wychowawczej moze byc uzupelniona wykonywaniem
przez wolontariuszy swiadczen odpowiadajacej pracy, których celem w szczególnosci jest:
1) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce,
2) tworzenie rodzin zaprzyjaznionych,
3) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kól zainteresowan i
rozwijanie indywidualnych zdolnosci dzieci,
4) zapoznanie srodowiska lokalnego z problemami placówki,
5) promocja idei wolontariatu,
6) pomoc w innych pracach na rzecz placówki, w szczególnosci gospodarczych.
2. Wolontariusz wykonuje swiadczenia odpowiadajace swiadczeniu pracy pod nadzorem
Zastepcy Dyrektora Osrodka lub wyznaczonego przez niego wychowawcy.
5) Dyrektor Osrodka zawiera z wolontariuszem porozumienie które okresla:
1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza swiadczen,
2) zobowiazanie wolontariusza do dzialania w porozumieniu z osobami, o
których mowa w ust. 2,
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3) zobowiazanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach
dotyczacych dzieci znajdujacych sie w placówce opiekunczo-wychowawczej,
4) postanowienia o mozliwosci jego rozwiazania.

Wychowankowie.
§ 43
Wychowankowie sa wspólgospodarzami placówki i powinni byc wdrazani do pracy najej
rzecz, stosownie do ich wieku i mozliwosci.
§ 44
Prawa i obowiazki wychowanków:
1. Wychowanek ma prawo do:
1) ochrony i poszanowania jego godnosci oraz zyczliwego i podmiotowego
traktowania, zapewnienia mu poczucia bezpieczenstwa,
2) wyrazania wlasnych pogladów we wszystkich sprawach go dotyczacych i
uwzgledniania jego zdania i w miare mozliwosci uwzgledniania jego wniosków we
wszelkich dotyczacych go sprawach oraz informowania go o podejmowanych wobec
niego dzialaniach,
3) poszanowania i podtrzymywania swoich zwiazków emocjonalnych z rodzicami,
rodzenstwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki, jak i przebywajacYmi lub
zatrudnionYmi w placówce,
4) swobody WYrazaniamysli i przekonan w szczególnosci dotyczacych zycia w
placówce, a takze swiatopogladowych i religijnych,
5) stalego zamieszkania i calodziennego wyzywienia,
6) odziezy przekazanej do indywidualnego uzytkowania i innych niezbednych
przedmiotów osobistego uzytku,
7) podreczników, przyborów szkolnych i zabawek,
8) pomocy w uzupelnianiu braków w nauce,
9) uczestniczenia, za zgoda wychowawcy i w porozumieniu z dyrektorem, w róznych
zajeciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, w tym kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych,
10) zachowania na wlasnosc odziezy i innych przedmiotów pozostajacych w jego
osobistYmuzytkowaniu, przy przejsciu pod opieke rodziców, rodziny zastepczej lub
innej placówki opiekunczo-wychowawczej,
11) usamodzielnienia.
2. Wychowanek ma obowiazek do:
1) przestrzegania postanowien go dotyczacych, a zawartych w niniejszYm
regulaminie,
2) odpowiedzialnosci za wlasne zycie, higiene oraz rozwój,
3) dbalosci o wspólne dobro, lad i porzadek w placówce,
4) uczestniczenia w zajeciach organizowanych dla wychowanków, a w uzasadnionych
przypadkach moze byc z nich zwolniony za zgoda wychowawcy,
5) wspóldzialania z wychowawcami w programowaniu i organizowaniu czasu
wolnego wychowanków,
6) kulturalnego zachowania sie i okazywania szacunku wychowawcom i innYm
osobom zatrudnionYmw placówce, a takze poszanowania godnosci kolegów i
kolezanek, udzielania pomocy i sluzenia opieka mlodszym i slabszym.
3. Rodzenstwa maja prawo do wspólnego zamieszkania.
4. Wychowanka w ciazy ma prawo do opieki i przygotowania jej do
macierzynstwa, ponadto do pomocy w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem.
5. Wychowankom od 5 roku zycia przysluguje miesiecznie okreslona, kwota do wlasnego
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dysponowania, której wysokosc, nie nizsza niz 0,5%, a nie wyzsza niz 5%, o której mowa w
art. 78 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, ustala co miesiac Dyrektor
Osrodka w porozumieniu z samorzadem wychowanków.
6. Kwota o której mowa w ust. 5 nie przysluguje w pelnej wysokosci w czasie
nieusprawiedliwionej nieobecnosci ( samowolne oddalenie, spózniony powrót z wyjazdu do
domu, itp.).Za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnosci potraca sie 5% wysokosci
kwoty o której mowa w ust. 5.
7. Dyrektor Osrodka z urzedu lub na wniosek wychowawcy obniza wysokosc wyplaty kwoty
o której mowa w ust.6 za dokonanie bezmyslnych uszkodzen lub zniszczen mienia placówki,
a takze za inne zachowania niezgodne z niniejszym regulaminem.
8. Potracona kwota przeznaczona jest na pokrycie strat spowodowanych przez wychowanka.
§ 45
1. Wychowankom objetym opieka calkowita zapewnia sie:
l) wyzywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,
2) dostep do opieki zdrowotnej,
3) dostep do zajec wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i
rewalidacyjnych,
4)wyposazenie w:
a) odziez, obuwie, bielizne i inne przedmioty osobistego uzytku, stosownie do wieku i
indywidualnych potrzeb,
b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
c) srodki higieny osobistej,
5)zaopatrzenie w:
a) leki,
b) podreczniki i przybory szkolne.
6) dostep przez cala dobe do podstawowych produktów zywnosciowych oraz napojów,
7) dostep do nauki, która odbywa sie w szkolach:
a) poza placówka,
b) w systemie nauczania indywidualnego,
8) pomoc w nauce, w szczególnosci przy odrabianiu zadan domowych, oraz w miare
potrzeby przez udzial w zajeciach wyrównawczych,
9) oplate za pobyt w bursie lub internacie, jezeli dziecko uczy sie poza miejscowoscia, w
której znajduje sie placówka opiekunczo-wychowawcza,
10)pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówka
opiekunczo-wychowawcza,
11) dostep do uczestnictwa, w miare mozliwosci, w zajeciach poza lekcyjnych i
rekreacyjno-sportowych.
§ 46
Wychowankowi usamodzielnionemu przysluguje pomoc na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spolecznej i przepisów wykonawczych.
§ 47
I.Za wzorowa postawe, zaangazowanie w pracy na rzecz placówki wychowankowie moga
otrzymac nagrody i wyróznienia. W szczególnosci za:
1) pilna nauke,
2) wzorowe wykonywanie powierzonych obowiazków,
3) dbalosc o czystosc i higiene osobista,
4) prace na rzecz grupy i placówki,
5) kulture osobista,

(
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6) zyczliwy, kolezenski stosunek do mlodszych,
7) rozwijanie pozytywnych zainteresowan,
8) dbalosc o mienie wlasne i placówki,
9) inna dzialalnosc na rzecz placówki.
2. Wychowanek moze byc wyrózniony lub nagrodzony w na.stepujacejformie:
1) pochwala przez wychowawce grupy,
2) pochwala z wpisem do kroniki grupy,
3) pochwala na tablicy ogloszen,
4) pochwala przez dyrektora na zebraniu wszystkich wychowanków,
5) nagroda rzeczowa,
6) udzial w atrakcyjnych imprezach,
7) list pochwalny do rodziców (opiekunów),
8) zwiekszenie kwoty do wlasnej dyspozycji.
3. Za nieprzestrzeganie obowiazków wynikajacych z regulaminu oraz postepowanie naganne
wychowanek moze byc ukarany, w szczególnosci za:
l) nieusprawiedliwiona nieobecnosc wychowanka w placówce,
2) naruszanie nietykalnosci cielesnej innych osób,
3) znecanie sie nad zwierzetami,
4) przywlaszczanie cudzego mienia,
5) nie wywiazywanie sie z obowiazków szkolnych,
6) niszczenie mienia, .
7) wulgarne slownictwo,
8) palenie papierosów i stosowanie innych uzywek szkodliwych dla zdrowia,
9) inspirowanie nagannych zachowan innych wychowanków.
4. Wychowanek moze byc ukarany w nastepujacy sposób:
1) upomnienie udzielone przez wychowawce,
2) nagana udzielona przez wychowawce,
3) nagana na tablicy ogloszen,
4) zakaz udzialu w atrakcyjnych imprezach,
5) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora,
6) wstrzymanie zgody na wyjazd do domu rodziców lub opiekunów,
7) zawiadomienie rodziców ( opiekunów) o nagannym zachowaniu,
8) w szczególnych wypadkach wystapienie do sadu rodzinnego o
skierowanie do innego rodzaju placówki,
9) obnizenie przez wychowawce na czas okreslony kwoty do wlasnej
dyspozycji.
5. Tryb odwolania od kary:
1) wniosek do samorzadu wychowanków placówki o wstawiennictwo u Dyrektora
Osrodka,
2) wniosek do Dyrektora Osrodka..
Dokumentacja placówki opiekunczo-wychowawczej
§ 48
I.Placówka prowadzi nastepujaca dokumentacje:
1) teczki z dokumentacja osobista wychowanków,
2) ksiega ewidencji wychowanków,
3) dzienniki zajec w poszczególnych grupach wraz z zalacznikami,
4) dziennik zajec przedpoludniowych,
5) dziennik dyzurów nocnych,
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6) dziennik pedagoga,
8) karty wyposazenia wychowanka,
9) protokolarz posiedzen stalego zespolu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
10) protokolarz zebran pracowników pedagogicznych i pracownika socjalnego,
11) zeszyt wyjazdów z placówki,
12) roczny plan pracy placówki,
13) zeszyt zarzadzen Dyrektora
14) karta pobytu dziecka,
15) indywidualne plany pracy z dzieckiem.
2.Teczki z dokumentacja osobista wychowanków maja charakter poufny. Korzystac z nich
mozna jedynie za zgoda Dyrektora.
3. Udostepnianie danych osobowych zawartych w dokumentacji placówki nastepuje zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4.Ksiege ewidencji wychowanków prowadzi sie chronologicznie wedlug daty przyjecia
wychowanka do placówki.
5.Do ksiegi ewidencji wpisuje sie: imie i nazwisko wychowanka przyjetego do placówki, date
i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców oraz ich adres zamieszkania, jezeli nie zyjadate smierci, imiona i nazwiska oraz adresy opiekunów prawnych oraz osób zobowiazanych
do alimentacji, nazwe organu, który wydal skierowanie do placówki, numer i date wydania
skierowania, w przypadku postanowienia sadu równiez date tego postanowienia, okreslenie
warunków pobytu, zakresu i formy swiadczen, adres dotychczasowego pobytu, zakres i formy
swiadczen, adres dotychczasowego miejsca pobytu (zameldowanie dziecka), a jezeli dziecko
nie ma stalego zameldowania, odnotowuje sie skad przybylo, date przyjecia do placówki,
oraz date i przyczyne skreslenia z ewidencji, nazwe i adres placówki, do której zostal
przeniesiony, adres rodziców (opiekunów), którym zostal przekazany, adres i miejsce pracyjezeli wychowanek zostal usamodzielniony.
6. Dla kazdej grupy wychowawczej placówka prowadzi dziennik zajec
wychowawczych, w którym odnotowuje sie przebieg zajec wychowawczych w danym roku
szkolnym.
7. Placówka prowadzi karty wyposazenia dla wychowanków korzystajacych z
zaopatrzenia w odziez i inne wyposazenie.
8. Karte wyposazenia prowadzi wychowawca grupy sprawujacy opieke
indywidualna nad wychowankiem
9. Do karty wpisuje sie: imie i nazwisko wychowanka, date przybycia i odejscia
z placówki. bielizne, obuwie i inne wyposazenie bedace wlasnoscia wychowanka w chwili
przyjscia do placówki ( otrzymane i zniszczone w trakcie pobytu).
10. Placówka jest zobowiazana przechowywac dokumenty, przedmioty osobiste i
wartosciowe wychowanków objetych opieka calkowita
11. Dokumentacja osobista wychowanka, stosownie do zakresu opieki i funkcji
placówki, obejmuje: skierowanie z powiatowego centrum pomocy rodzinie,
odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot - równiez odpis aktu zgonu
zmarlego rodzica, dokumenty meldunkowe, wnioski i wskazania dotyczace
opieki, programu indywidualnej terapii i resocjalizacji, dokumentacje
medyczna zewnetrzna ( wyniki badan, karty informacyjne z pobytu w
zakladzie opieki zdrowotnej, ksiazeczke zdrowia dziecka, itp.) oraz inna
dokumentacje dotyczaca wychowanka.
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Rozdzial III
Osrodek Interwencji Kryzysowej

§ 49
Podstawa prawna dzialania Osrodka Interwencji Kryzysowej, zwanego dalej
"OIK" jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej oraz
Uchwala nr XXVII/243/II/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
organizacji oraz szczególowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w
osrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych dzialajacych w
ramach Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
§ 50
Osrodek Interwencji Kryzysowej, zwany dalej "OIK" wchodzi w sklad Osrodka
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
§ 51
Terenem dzialania OIKjest Powiat Poznanski.
§ 52
OIK funkcjonuje calodobowo w zakresie uslug hostelowych, a w zakresie poradnictwa
specjalistycznego 8 godzin dziennie od poniedzialku do piatku.
§ 53
Dzialalnoscia OIK kieruje kierownik podlegly Dyrektorowi Osrodka Wspomagania Rodziny
w Kobylnicy.
§ 54
Przedmiotem dzialania OIK jest zapewnienie kompleksowej pomocy, w tym:
poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego osobom i rodzinom w róznego typu
kryzysach, ze szczególnym uwzglednieniem przemocy w rodzinie..
§ 55
OIK realizuje swoje zadania poprzez:
a) dyzury specjalistów,
b) zapewnienie schronienia w hostelu.
c) swiadczenie poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego i
rodzinnego, socjalnego oraz prawnego,
d) prowadzenie terapii kryzysowej,
e) prowadzenie grup terapeutycznych i grup wsparcia,
f) prowadzenie porad telefonicznych,
g) przeciwdzialanie przemocy, upowszechnianie wiedzy na temat
przemocy i umiejetnosci radzenia sobie w przypadku wystapienia
przemocy w rodzinie,
h) inicjowanie i tworzenie warunków do powstawania grup
samopomocowych osób dotknietych przemoca.
§ 56
Okres pobytu w hostelu winien trwac nie dluzej niz 3 miesiace.
W szczególnych przypadkach, na prosbe osoby zainteresowanej, w
oparciu o opinie zespolu terapeutycznego dzialajacego w ramach OIK
mozna go przedluzyc do 6 miesiecy.
§ 57
Przyjecie do hoselu dokonuje sie w szczególnosci:
1) w sytuacjach naglych:
a) na wniosek osoby zainteresowanej,
b) w wyniku interwencji Policji,
c) na wniosek instytucji spolecznych i charytatywnych.
2) w pozostalych sytuacjach na podstawie skierowania wydanego w
przez Staroste Poznanskiego lub z jego upowaznienia Dyrektora
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
§ 58
W przypadku przyjecia do hoste1uw sytuacji okreslonej w ust. 57 pkt 1
skierowanie jest wydawane w terminie 7 dni od daty przyjecia.
§ 59
1. Za pobyt w hoste1umieszkaniec OIK ponosi odplatnosc ustalona
decyzja administracyjna wydana przez Staroste Poznanskiego lub z
jego upowaznienia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu.
2. Szczególowe zasady odplatnosci za pobyt w hotelu OIK zawiera
zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr XXVII/243/III2005 Rady Powiatu
Poznanskiego z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia organizacji
oraz szczególowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w
osrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych
dzialajacych w ramach Osrodka Wspomagania Rodziny w Koby1nicy.
§ 60
Dzialania OIK podejmowane sa w warunkach odpowiadajacych godnosci czlowieka.
§ 61
OIK wspólpracuje z uczelniami wyzszymi, w tym: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza,
Szkola Pracowników Sluzb Spolecznych w Poznaniu, instytucjami, stowarzyszeniami,
organizacjami spolecznymi i wolontariuszami.
Organizacja wewnetrzna
§ 62
I.Praca OIK kieruje kierownik.
2. Kierownikowi OIK podlega bezposrednio zespól terapeutyczny OIK.
3. W sklad zespolu terapeutycznego wchodza: psycholog, pedagog, prawnik,
pracownik socjalny.
§ 63
Zakres obowiazków prawnika Osrodka Interwencji Kryzysowej obejmuje w
szczególnosci:
1. Pomoc prawna dla osób zglaszajacych sie do Osrodka Interwencji Kryzysowej w
formie udzielania porad prawnych, pomocy w formulowaniu pism procesowych,
udzielanie informacji o konkretnej, wlasciwej dla sprawy klienta procedurze prawnej
wraz z podaniem adresów instytucji wlasciwych dla rozpatrzenia sprawy. Zakres pomocy
prawnej obejmuje sytuacje zwiazane z kryzysem, w jakim znajduje sie klient i ma sluzyc
uregulowaniu sytuacji prawnej klienta jako jednej z form przezwyciezania kryzysu.
Pomoc prawna udzielana jest zwracajacym sie o nia mieszkancom powiatu poznanskiego,

w tym - mieszkancomhostelu OIK.
2. Pelnienie dyzurów telefonicznychw wyznaczonychgodzinachdyzuru specjalisty prawnika.
3. Pomoc klientom OIK w nawiazaniu kontaktu z przyznanymi z urzedu pelnomocnikami,
na zyczenie klienta - towarzyszenie klientom podczas spotkan z pelnomocnikami.
4. Prowadzenie ewidencji udzielonych porad ( przy zachowaniu anonimowosci, gdy zyczy
tego sobie klient)
5.Wspólpraca z klientem, innymi specjalistami OIK w celu wspóltworzenia
indywidualnego planu przezwyciezenia kryzysu.
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6. Stale doskonalenie, monitorowanie zmian w przepisach zwiazanych z dzialalnoscia
OIK , informowanie o aktualnych zmianach w przepisach zespól OIK.

r
l.
2.
3.
4.
5.

7. Opracowywanie broszur informacyjnych o procedurach prawnych dla poszczególnych
grup klientów OIK z informacjami o przyslugujacych im prawach, opisem
poszczególnych kroków, informacjami o instytucjach dzialajacych na terenie powiatu.
§ 64
Zakres obowiazków psychologa obejmuje w szczególnosci:
udzielania wsparcia psychologicznego poprzez terapie wspierajaca,
prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ( ambulatoryjnie),
diagnoze sytuacji kryzysowej,
terapie dla dzieci i rodzin,
udzielanie wsparcia oraz przekazanie informacji o specjalistycznych osrodkach pomocy
psychologicznej i psychiatrycznej (terapia uzaleznien, grupy AA, DDA, szpitale
psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, grupy wsparcia dla osób znajdujacych
sie w okreslonejsytuacji kryzysowej- np. anoreksji, bulimii, choroby nowotworowej,
itp.) w zaleznosci od wlasciwosci danej sytuacji kryzysowej osoby zglaszajacej sie o
pomoc,

6. pelnienie dyzurów telefonicznych w wyznaczonych godzinach dyzuru specjalisty psychologa,
7. prowadzenie interwencji wewnatrzrodzinnej, mediacji, terapii rodzinnej,
8. na zyczeniem klienta - obecnosc podczas rozmów z rodzina, malzonkiem, zapewnienie
bezpiecznych kontaktów dzieci przebywajacych w hostelu podczas odwiedzin w OIK.
9. podejmowanie interwencji w rodzinie ofiary przemocy,
10. wspóltworzenie indywidualnego planu przezwyciezenia sytuacji kryzysowej wspólnie z
klientem i zespolem specjalistów (dla mieszkanców hostelu) i okreslanie strategii pomocy
dla klientów ambulatoryjnych,
11. stale doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji i umiejetnosci.
§ 65
Zakres obowiazków pracownika socjalnego OIK obejmuje w szczególnosci:
l. poradnictwo socjalne,
2. wspólpraca z instytucjami dzialajacymi w srodowisku klienta OPS w celu
okreslenia odpowiednich form pracy socjalnej,
3. praca w zespole specjalistówOIK - wspóltworzenie indywidualnego programu
pomocy,
4. opracowanie z klientem kontraktu w oparciu o indywidualny program pomocy,
5. monitorowanie realizacji kontraktu przez klienta,
6. praca w ramach zespolu interwencyjnego -podejmowanie interwencji w
srodowisku wspólnie z psychologiem OIK oraz sluzbami dzialajacymi na rzecz
przeciwdzialania przemocy w rodzinie (policja, kuratorzy sadowi, OPS itp.),
7. doskonalenie zawodowe, sledzenie aktualnych zmian w przepisach,
8. opracowanie broszur informacyjnych o mozliwosciach uzyskania pomocy
materialnej, mieszkaniowej, terenowych instytucjach z zakresu pomocy
spolecznej.,
§ 66
Zakres obowiazków pedagoga OIK obejmuje w szczególnosci:
l. poradnictwo pedagogiczne, w szczególnosci dotyczace wlasciwych metod
wychowawczych eliminujacych przemoc wobec dziecka,
2. praca w zespole specjalistów OIK - wspóltworzenie indywidualnego planu
pomocy,

i
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3. wspólpraca z instytucjami edukacyjnymi (szkoly, poradnie psychologicznopedagogiczne, swietlice socjoterapeutyczne) w celu diagnozy potrzeb i mozliwosci
zapewnienia optYmalnychwarunków edukacyjno-wychowawczych w srodowisku
lokalnym,
4. opracowywanie i realizacja (wspólnie z psychologiem) programów korekcyjnoedukacyjnych w celu przeciwdzialania przemocy w rodzinie,
5. pomoc pedagogiczna dla dzieci i rodzin przebywajacych w aIK oraz

zglaszajacychsie po porade.

.

6. opracowanie informatora o instytucjach wspierajacych edukacje i wychowanie
dzialajacych na terenie powiatu.
§ 67
1. Kazdy pracownik jest zobowiazany do nalezytego wykonywania obowiazków sluzbowych
i zalatwiania spraw okreslonych w zakresie jego czynnosci.
2. Pracownicy zobowiazani sa do:

- wspóldzialania

w celu wykonywania nalezacych do nich zadan,

- dbalosci o mienie aIK,
- zyczliwego stosunku do mieszkanców i wspólpracowników aIK,
- zachowania tajemnicy sluzbowej i danych osobowych.
§ 68
l. Do aIK sa przyjmowane osoby w róznego typu kryzysach, a w szczególnosci ofiary
przemocy w rodzinie po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
2. Skierowanie do aIK wydawac bedzie kazdorazowo Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu na podstawie dokumentacji zebranej i przekazanej przez
osrodek pomocy spolecznej wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej,
w terminie nie dluzszym niz 7 dni.
§ 69
1. Funkcjonowanie aIK uwzglednia zabezpieczenie potrzeb fizycznych i psychicznych
mieszkanców oraz wsparcie w pokonywaniu trudnosci w okresach kryzysów zyciowych.
2. Adaptacja klienta to wszechstronna diagnoza psychospoleczna. Na podstawie tej diagnozy
opracowywany jest plan pomocy. Tworza go: mieszkaniec i specjalisci aIK oraz sluzby
socjalne gminy.
3. Za realizacje wyznaczonego planu odpowiedzialny jest klient oraz zespól terapeutyczny
oraz sluzby socjalne w gminie wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania
podopiecznego.
4. Brak aktYWnosciklienta w realizowaniu indywidualnych zadan moze stanowic podstawe do
skrócenia pobytu w aIK.
5. Obowiazuje zasada samopomocy wspólmieszkanców.
§ 70
1. W trakcie pobytu w aIK mieszkaniec zobowiazuje sie do:
a) wspólpracy z kierownikiem aIK i innymi pracownikami w zbieraniu informacji
niezbednych w procesie planowania programu pomocy,
b) realizowania programu wyjscia z sytuacji kryzysowej,
c) regularnego uczestnictwa w formach terapii i innych zajeciach organizowanych
przez aIK,

,
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d) uznania godnosci i podmiotowosci wspólmieszkanców OIK, przestrzeganie norm i
zasad wspólzycia zawartych w regulaminie, wykonywania prac porzadkowych na
terenie OIK,
e) zachowania wstrzemiezliwosci od alkoholu i innych srodków odurzajacych,
f) dbania o higiene osobista, wyglad zewnetrzny oraz porzadek w swoich rzeczach i
otoczeniu,
g) poszanowania mienia OIK.
2. Mieszkaniec OIK ma prawo m.in. do:
a) wspóldecydowania w sprawach dotyczacych jego osoby,
b) poszanowania i ochrony jego godnosci oraz zyczliwego i podmiotowego
traktowania,
c) wyrazania wlasnych pogladów w sprawach jego dotyczacych,
d) swobody wyrazania mysli i przekonan dotyczacych pobytu w OIK, a takze
swiatopogladowych i religijnych,
e) korzystania z pomieszczen oraz wszelkich form pomocy i uslug swiadczonych
przez OIK,
f) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych do godz. 18.00,
g) zachowania tajemnicy w sprawach dotyczacych przebiegu terapii.
3. Pracownicy i podopieczni OIK utrzymuja pelna dyskrecje dotyczaca problemów ofiar
przemocy w rodzinie.
4. Pomiedzy Dyrektorem Osrodka, zespolem terapeutycznym i klientem OIK
sporzadzany zostaje pisemny kontrakt zawierajacy warunki przebywania w OIK.
Rozdzial IV
MieszkaniaChronione.
§ 71
Podstawa prawna dzialania mieszkan chronionych jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy spolecznej oraz uchwala nr XXVII/243/II/2005 Rady Powiatu Poznanskiego z dnia
30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczególowych zasad ponoszenia
odplatnosci za pobyt w osrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych
dzialajacych w ramach Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
§ 72
Mieszkanie chronione jest forma pomocy srodowiskowej przewidziana dla pelnoletnich
usamodzielnianych wychowanków placówek opiekunczo-wychowawczych oraz rodzin
zastepczych z terenu powiatu poznanskiego nie dysponujacych wlasnym mieszkaniem lub
pozbawionym mozliwosci powrotu do rodziny, a wskazujacych w planie usamodzielnienia
powiat poznanski jako miejsce osiedlenia.
§ 73
Mieszkania chronione sa integralna czescia Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
§ 74
Osoby usamodzielniane o których mowa w § 72 otrzymuja skierowania do mieszkania
chronionego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Staroste Poznanskiego lub
z jego upowaznienia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
§ 75
1. Ustalenie odplatnosci za pobyt w mieszkaniu chronionym nastepuje w formie decyzji
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administracyjnej wydanej przez Staroste Powiatu Poznanskiego lub z jego
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
2. Szczególowe zasady odplatnosci za pobyt w mieszkaniu chronionym okresla zalacznik
Nr 2 do Uchwaly o której mowa w § 71.
§ 76
l. Osoba, która otrzymala skierowanie do mieszkania chronionego, zwana dalej
mieszkancem ma prawo do:
1) korzystania z zasobów mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) posiadania rzeczy osobistych i korzystania z wlasnego wyposazenia
mieszkania w sposób nie stanowiacy przeszkody w korzystaniu z zasobów
mieszkania przez innych mieszkanców,
3) przyjmowania gosci w godzinach od 6.00 do 22.00.
4) przebywania w mieszkaniu chronionym do 1 roku z mozliwosciajego
przedluzenia.
2. Mieszkaniec zobowiazany jest do:
1) przestrzegania zasad wspólzycia spolecznego, a przede wszystkim,
poszanowania przedmiotów stanowiacych wyposazenie mieszkania,
2) uzytkowanie mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) wykazywania dbalosci o wyposazenie i stan techniczny mieszkania,
4) niezwlocznego opuszczenia mieszkania w razie wygasniecia skierowania, lub
w przypadku drastycznego naruszenia powyzszego regulaminu.
5) pokrywania kosztów remontu biezacego mieszkania wynikajacego z jego
uzytkowania oraz kosztów szkód powstalych z winy mieszkanca lub jego
gosci.
6) wyrazenia zgody na interweniowanie przez Dyrektora OWR lub innej osoby
upowaznionej, w przypadku stwierdzenia marnotrawienia mienia
powierzonego mieszkancowi mieszkania lub innych sytuacji zaklócajacych
porzadek i normy spoleczne,
7) usuwania drobnych awarii we wlasnym zakresie,
8) zglaszania powazniejszych awarii dyrektorowi OWR lub osobie przez niego
upowaznionej,
9) do utrzymywania mieszkania i klatki schodowej w nalezytej czystosci,
10) dokonywac wplat za korzystanie zgodnie z decyzja administracyjna,
3. Mieszkancowi nie wolno:
1) oddac go osobie trzeciej do uzywania,
2) zmieniac przeznaczenia mieszkania, takze dokonywac zmian w jego substancji,
3) przyjmowac gosci w godzinach 22.00-6.00,

4) posiadac i spozyc alkoholu i srodków odurzajacych.
4. Podstawa do udostepnienia mieszkania chronionego jest:
1) posiadanie aktualnego skierowania o którym mowa w § 74.
2) podpisanie oswiadczenia o zapoznaniu sie z ww. regulaminem i zobowiazaniem do
j ego przestrzegania,
3) podpisaniu protokolu zdawczo-odbiorczego mieszkania chronionego
§ 77

\
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Nieprzestrzeganie ww. regulaminu powoduje utrate prawa do zamieszkiwania w
mieszkaniu chronionym, a przypadku razacego naruszenia ww. regulaminu przez
mieszkanca zobowiazuje sie go do natychmiastowego opuszczenia mieszkania
chronionego.

Rozdzial V
r

Dzial Administracyjno-Gospodarczo-Finansowy
§ 77
l. Do zakresu Dzialu Administracyjno-Gospodarczo-Finansowego naleza:
1) sprawy kadrowe, to jest przede wszystkim:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Osrodka,
b) przygotowywanie dokumentów w zakresie nawiazania i rozwiazania
stosunków pracy,
c) prowadzenie ewidencji i rejestrów kadrowych oraz indywidualnych akt
osobowych pracowników,
d) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom i czlonkom ich
rodzin,
e) ustalenie uprawnien pracowników do dodatku za wysluge lat i nagród
jubileuszowych,
f) prowadzenie spraw zwiazanych z uprawnieniami pracowników do emerytur,
rent inwalidzkich i rodzinnych,
g) prowadzenie spraw urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych,
wychowawczych i bezplatnych,
2) sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,
3) sprawy obslugi funduszu socjalnego Osrodka,
4) kwestie zwiazane z dyscyplina pracy,
5) sprawy organizacji Osrodka,
6) sprawy zwiazane z gospodarka materialowa Osrodka"
7) utrzymanie Osrodka i jej urzadzen w stalej sprawnosci, a w tym m.in.:
a) przeprowadzenie okresowych przegladów obiektów, urzadzen, maszyn,
b) natychmiastowa naprawa wszelkich urzadzen i awarii obiektów i urzadzen,
8) sprawy zwiazane z gospodarka zywieniowa Osrodka, a szczególnosci:
a) przygotowywanie posilków zgodnie z wymogami prawidlowego zywienia na
podstawie opracowanych jadlospisów,
b) bezwzgledne przestrzeganie wymogów sanitarno-higienicznych przy
sporzadzaniu posilków, przechowywaniu surowców i produktów.
9) organizacyjne i administracyjne prowadzenie inwestycji i remontów
biezacych,
10) dbanie o nalezyty stan sanitarny pomieszczen administracyjnych,
gospodarczych, zywnosciowych i magazynowych Osrodka,
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11) zapewnienie doplywu do placówki energii elektrycznej, cieplnej oraz wody,
a ponadto dbalosc o racjonalna gospodarke paliwowo-energetyczna.
Rozdzial VI
Postanowienia koncowe
§ 78
1. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje sie obowiazujace przepisy ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pózniejszymi
zmianami/, oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, kodeksu
rodzinnego i opiekunczego, kodeksu cywilnego.
2. Zmiany i uzupelnienia regulaminu, dokonywane w drodze aneksów, wprowadza sie na
wniosek Dyrektora Osrodka w trybie ustalonym dla uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu.
3. Niniej szy regulamin wchodzi w zycie z dniem okreslonym w uchwale Zarzadu Powiatu
Poznanskiego.

Zalacznik Nr 1
Do Regulaminu Organizacyjnego
Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Schemat organizacyjny
Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
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Zalacznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego

Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylmicy
Regulamin
pelnienia dyzurów nocnych
w Osrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
§1
1. W Osrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, zwanym dalej
Osrodkiem, organizuje sie opieke nocna w grupach wychowawczych
placówki opiekunczo-wychowawczej we wszystkie dni tygodnia od godz.
22.00 do godz. 6.00.
2. Opieke nocna sprawuje dwóch wychowawców z czego jeden pelni dyzur
w placówce interwencyjnej, a drugi w socjalizacyjnej.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Osrodka moze zmieniac godziny
opieki nocnej lub zwiekszyc liczbe osób ja pelniacych.
§2
Przed rozpoczeciem opieki nocnej wychowawcy pelniacy dyzur w grupach
wychowawczych zobowiazani sa do:
1) przekazania pisemnej informacji o stanie liczbowym podleglych im
grup w dzienniku nocnym poswiadczonej wlasnorecznym
podpisem,
2) przekazania informacji pracownikom przejmujacym opieke nocna o
atmosferze panujacej w grupie, stanie zdrowotnym wychowanków,
wszelkich zauwazonych usterkach sprzetu i urzadzen oraz innych
istotnych informacji dotyczacych wychowanków.
§3
Wychowawcy przekazujacy grupe wychowawcy odpowiedzialni sa za stan
higieny wychowanków, lad i porzadek pomieszczen grupowych oraz wyciszenie
wychowanków grupy.
§4
Wychowawca pelniacy dyzur nocny powinien:
1) sprawdzic stan zabezpieczenia placówki, zamknac drzwi
zewnetrzne i wszystkie okna,
2) otwierac i zamykac w razie potrzeby furtke i brame wjazdowa,
3) sprawowac nadzór nad pracownikami obslugi pracujacymi w nocy,
4) troszczyc sie o mienie placówki,
5) traktowac pedagogiczna opieke nocnajako element obserwacji
postaw i zachowan wychowanków,
6) znac i stosowac sie do instrukcji p. poz, bhp oraz planu

ewakuacyjnego placówki, .
7) wykonywac niektóre czynnosci porzadkowe (np. gaszenie swiatel).

§5
Wychowawcy i pelniacy dyzur przebywaja caly czas w wyznaczonych
pomieszczeniach placówki i sprawuja bezposredni nadzór nad wychowankami.
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§6
1. Wychowawcy pelniacy dyzur nocny odpowiedzialni sa za spokój oraz
bezpieczenstwo spiacych wychowanków.
2. Wychowawcy i nocny szczególna opieka otaczaja wychowanków
znerwicowanych, moczacych sie oraz przebywajacych w pokojach dla
chorych.
§7
W przypadkach naglych wychowawcy pelniacy dyzur nocny wzywaja ( w
zaleznosci od sYtuacji ):
1) straz pozarna,
2) pogotowie ratunkowe,
3) policje,
4) powiadamiaja o zdarzeniu DYrektora Osrodka.
§8
Na zakonczenie opieki nocnej wychowawca sporzadza w dzienniku notatke o
przebiegu dyzuru, waznych zdarzeniach, usterkach, chorobach wychowanków,
obecnosci innych osób doroslych nie pelniacych dyzuru nocnego, itp.
§9
Niniejszy regulamin jest zalacznikiem do Regulaminu Osrodka Wspomagania
Rodziny w Kobylnicy.

Zalacznik Nr 3
Do Regulaminu Organizacyjnego
Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
REGULAMIN

ODWIEDZIN

W wielofunkcyjnej placówce opiekunczo-wychowawczej
Osrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

l.
2.

3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

l.
2.
3.
4.

5.

§1.
Wychowankowie placówki maja prawo do odwiedzin. Wizyty rodzin i osób zaprzyjaznionych
maja sluzyc rozwojowi dzieci i wspieraniu wiezi rodzinnych.
Odwiedziny moga sie odbywac w nastepujacych terminach:
- od poniedzialku do piatku w godz. 14.00-16.00,
- w dni wolne od nauki w godz. 14.00-18.00.
Przebywanie odwiedzajacych poza godzinami na terenie Osrodka bez zgody
Dyrektora jest zabronione.
W sytuacjach wyjatkowych za zgoda Dyrektora Osrodka odwiedziny moga sie
odbywac w innych godzinach nie dluzejjednak, niz do godziny 20.00. Po tej godzinie goscie
zobowiazani sa do opuszczenia terenu Osrodka.
W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosc skorzystania z noclegu w pokojach
goscinnych na terenie Osrodka.
Istnieje mozliwosc skorzystania z odplatnego posilku na terenie Osrodka, po
wczesniejszym zgloszeniu u intendenta Osrodka.
§ 2.
Odwiedziny odbywaja sie w specjalnie do tego przeznaczonym pokoju odwiedzin.
Zabrania sie gosciom przebywania w pokojach wychowanków i innych pomieszczeniach
grupy (toalety, lazienki, kuchnie).
Wyjscie wychowanków z osobami odwiedzajacymi poza teren Osrodka moze odbywac sie
wylacznie za zgoda Dyrektora.
§ 3.
Zakaz lub ograniczenie odwiedzin moze wynikac z decyzji wlasciwego sadu lub
Dyrektora Osrodka.
Odwiedziny w grupach interwencyjnych moga sie odbywac jedynie pod nadzorem
wychowawcy dyzurnego.
Wizyty osób, wobec których toczy sie postepowanie o pozbawienie praw
rodzicielskich, moga odbywac sie wylacznie pod nadzorem pracowników
pedagogicznych.
Za zgoda Dyrektora Osrodka rodzice w grupach interwencyjnych moga wykonywac niektóre
czynnosci opiekuncze ustalone z wychowawca kierujacym.
§ 4.
Odwiedzajacy zobowiazani sa do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego
Osrodka i Regulaminu Odwiedzin.
Wychowanek lub gosc zglaszaja fakt odwiedzin. Wychowawca odnotowuje fakt wizyty gosci
w dzienniku grupowym.
Obowiazuje zakaz wstepu do Osrodka osobom bedacym pod wplywem alkoholu, badz innych
srodków odurzajacych.
Zabrania sie wnoszenia alkoholu i innych srodków odurzajacych na teren Osrodka., jak
równiez ich spozywania. W calym budynku i na terenie nalezacym do niego obowiazuje zakaz
palenia tytoniu.
Wobec osób nie przestrzegajacych niniejszego regulaminu stosuje sie zakaz wchodzenia na
teren placówki.

§ 5.
DyrektorOsrodkama prawoustalaniaindywidualnychwarunkówspotkanwychowankówz
bliskimi.
§ 6.
Niniejszyregulaminjest zalacznikiemdo RegulaminuOrganizacyjnegoOsrodkaWspomagania
Rodzinyw Kobylnicy.

