Załącznik do Uchwały
Nr …………….
Rady Powiatu w Prudniku

STATUT
DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Dom Dziecka w Głogówku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego działającą
na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn.
zm.).
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r.
z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.
z późn. zm.).
4. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz.331 z 2005r.).
5. Niniejszego statutu.
§2
1. Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną powiatu prudnickiego, prowadzącą działalność
finansową na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.
2. Dom Dziecka jest placówką socjalizacyjną zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono
rodzinnej opieki zastępczej.
3. Siedziba Domu Dziecka znajduje się w Głogówku przy ul. 3-go Maja 21.
5. Liczba miejsc organizacyjnych wynosi 30.
6. Wychowankami Domu Dziecka są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 roku życia pozostające
w normie rozwojowej.

Rozdział II
Cele i zadania Domu Dzieka

§3
1. Dom Dziecka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
a) dobrem dziecka,
b) poszanowaniem praw dziecka,
c) potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez
umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań
wychowawczych,
d) potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
e) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim
do kontaktowania się z dzieckiem,
f) potrzebą działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do
rodziny.
2. Dom Dziecka:
a) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb,
b) prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące,
terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia
społecznego.
c) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.
3. Dom Dziecka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny
przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.
4. W wykonaniu zadań określonych w ust.2 Dom Dziecka współdziała z:
a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku,
b) ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci,
c) szkołami, do których uczęszczają, i szkołami do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem
ich w placówce,
d) sądami rodzinnymi,
e) kuratorami sądowymi,
f) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Prudniku

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§4
1. Domem Dziecka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor Domu Dziecka działa jednoosobowo na podstawie i w granicach pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Starostę.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu Dziecka i reprezentuje go
na zewnątrz.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
§5
1. W Domu Dziecka działa stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
2. Dzieci przebywające w Domu Dziecka mogą tworzyć samorząd.
§6
1. W skład Domu Dziecka wchodzą następujące działy i samodzielne stanowiska:
a) zespół opiekuńczo-wychowawczy,
b) główny księgowy,
c) zespół administracyjno-obsługowy.
2. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Domu Dziecka, a także specyfikę i zakres
sprawowanej opieki opracowuje Dyrektor w formie Regulaminu w porozumieniu z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§7
1. Statut Domu Dziecka nadaje Rada Powiatu.
2. Zmian i uzupełnień dokonuje się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
§9
Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Powiatu.

