
 
S T A T U T 

SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W RADŁOWIE 

z dnia 04.01.2021 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie, zwana dalej „Placówką” 

jest placówką wsparcia dziennego w rozumieniu art. 18 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821,  

z 2021 r. poz. 159). , zwanej dalej „Ustawą”. 

2. Podmiotem prowadzącym Placówkę jest Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania 

Zjawiskom Patologii Społecznej Amos" z siedzibą w Tarnowie, ul. Głowackiego 6/43, 

wpisanego do KRS, pod numerem 0000463673 zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

3. Działalność Placówki finansowana jest w ramach umowy o partnerstwo na rzecz 

realizacji projektu z dnia 20.10.2017 r. z późniejszymi aneksami pomiędzy Gminą 

Radłów a organem prowadzącym Placówkę.  

4. Placówka prowadzi swoją działalności w ramach zachowania okresu trwałości 

Projektu pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – 

specjalistycznej- i opiekuńczej - dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów  

w latach 2018 – 2020- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 9 Osi 

Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. 

wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci  

i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

5. Placówka prowadzona jest w formie specjalistycznej z możliwością prowadzenia  

w formach połączonych, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy. 

6. Obszarem działania Placówki jest Gmina Radłów, a jej siedziba znajduje się przy 

ul. Brzeskiej 9, 33-130 Radłów (wejście od podwórza). 

7. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Radłów  

z rodzin mających trudności w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, mających trudności w nauce oraz innych potrzebujących wsparcia 

oferowanego  przez Placówkę. 

8. Placówka prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze  

w wymiarze 6 h dziennie. 

9. Placówka podlega bezpośrednio Stowarzyszeniu AMOS. 

10. Placówka używa nazwy i pieczątki: „Stowarzyszenie „AMOS” Placówka Wsparcia 

Dziennego w Radłowie, 33-130 Radłów, ul. Brzeska 9, tel. +48 533 727 323 NIP 

8733251340 REGON 122871803, KRS 0000463673.  

 

 



 
§2 

1. Placówka działa na podstawie obowiązującego prawa, niniejszego statutu oraz innych 

wewnętrznych aktów prawnych. 

2. Szczegółową organizację Placówki, dokumentację, a także specyfikę i zakres 

udzielanego wsparcia określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez 

Kierownika Placówki i przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia AMOS. 

 

II. CELE I ZADANIA 

 

§3 

1. Celem działania Placówki jest wspieranie rodzin przeżywających trudności  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie dziecka opieką  

i wychowaniem oraz specjalistycznym wsparciem psychologicznym, 

socjoterapeutycznym i logopedycznym. 

2. Placówka realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) opiekę i wychowanie, 

b) organizację zajęć socjoterapeutycznych, 

c) organizację zajęć psychoprofilaktycznych, 

d) pomoc w nauce i wyrównywanie braków edukacyjnych,  

e) organizację zajęć logopedycznych, 

f) indywidualne wsparcie psychologiczne, 

g) realizację indywidualnych planów pracy z dzieckiem,   

h) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe,  

i) rozwój zainteresowań,  

j) zajęcia profilaktyczne, w tym profilaktykę uzależnień, zachowań ryzykownych,  

k) kształtowanie u dzieci kompetencji społecznych, 

l) kształtowanie umiejętności samokontroli, umiejętności rozumienia emocji, 

umiejętności komunikacyjnych, 

m) aktywny udział w życiu kulturalnym, w tym zajęcia kulturalno-rekreacyjne (tj. 

wyjazdy do kina, teatru, itp.,),  

n) rozwój kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

wskazanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 

r.-  w odpowiedzi na potrzeby wychowanków, 

o) wyżywienie w postaci podwieczorku. 

3. W wykonywaniu swoich zadań Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi dziecka, a także z placówkami oświatowymi, placówkami kulturalnymi, 

Miejsko Gminnym- Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi 

oraz religijnymi i podmiotami leczniczymi z terenu Miasta i Gminy Radłów 

4. . 

 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§5 

1. Placówką kieruje Kierownik, którego kompetencje reguluje Regulamin Organizacyjny 

Placówki. 

2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia na 

zasadach określonych w przepisach wewnętrznych Stowarzyszenia lub wskazany 



 
przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia pełnomocnik w przypadku 

zatrudnienia na stanowisku Kierownika osoby funkcyjnej w Stowarzyszeniu. 

3. W celu realizacji zadań statutowych Placówki Kierownik uprawniony jest do 

wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

§6 

Funkcjonowanie Placówki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie 

powierzonych zadań.  

§7 

Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Radłów. 

§8 

Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się bez skierowania – zgodnie z zasadami 

rekrutacji określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników Specjalistycznej Placówki 

Wsparcia Dziennego, za wyłączeniem sytuacji, w której do Placówki skieruje sąd. 

 

IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA 

§9 

1. Działalność Placówki finansowana jest ze środków Gminy Radłów, na podstawie umowy 

o partnerstwo na rzecz realizacji projektu z dnia 20.10.2017 r., z późniejszymi aneksami.  

2. Dopuszcza się możliwość finansowania działalności Placówki z innych środków 

dozwolonych przepisami prawa.  

 

§10 

Mienie Placówki stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, których 

stan i wartość określają księgi inwentarzowe.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§11 

 

1. Statut Placówki oraz jego zmiany na wniosek Kierownika Placówki uchwala Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się do 

zmiany Statutu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa. 


