STATUT
ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ
UTWORZONEJ PRZY
STOWARZYSZENIE KONTAKT RODZICÓW ,OPIEKUNÓW
I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
NR 41 W ZABRZU

ROZDZIAŁ I: PODSTAWA PRAWNA
§1
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA PROWADZONA PRZEZ STOWARZYSZENIE KONTAKT
RODZICÓW ,OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU

1. Statutu Stowarzyszenia KONTAKT.
2. Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz.U.2011 Nr
149 poz.887 z późniejszymi zmianami.
3.Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.
U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami
4.Uchwały Nr 3 Zarządu Stowarzyszenia KONTAKT z dnia 14 stycznia 2014r.
5. Niniejszego Statutu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Świetlica Terapeutyczna ”, zwana dalej „Świetlicą”, jest niepubliczną placówką wparcia
dziennego, prowadzoną przez Stowarzyszenie Kontakt Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół
na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 z
siedzibą w Zabrzu .
2. Świetlica przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym wieku od 18 r. ż- 40r.ż. ze sprzężeniami :(porażenie mózgowe,
autyzm, niedowidzenie , niedosłuch, epilepsja, itd.), które wymagają systematycznych,
różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczych.
3. Obszarem działania Świetlicy m. Zabrze.
4.Siedziba Świetlicy mieści się w Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu przy ul. M.
Konopnickiej 3 na podstawie Umowy Użyczenia zawartej w dniu 01.09.2004 r pomiędzy
Dyrektorem Szkoły a Stowarzyszeniem KONTAKT.
5. Pobyt osób w Świetlicy terapeutycznej jest dobrowolny i nieodpłatny.
ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA
§3
1.
ogólne usprawnianie,
2.
rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej,
przygotowanie do życia w środowisko społecznym między innymi przez rozwój
umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich
sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu a także poprawę kondycji
psychicznej,
3.
rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu rożnych technik terapii zajęciowej,
rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
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4.
rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych
umożliwiających podjęcie pracy zawodowej albo uczestniczenia w szkoleniu zawodowym.
§4

1. Świetlica może organizować również, w miarę swych możliwości finansowych:
a) zajęcia otwarte dla osób , które nie są wpisane na listę uczestników,
b) imprezy środowiskowe, plenerowe, sportowe i kulturalne,
c)w okresie szkolnych przerw świątecznych oraz wakacji zajęcia rehabilitacyjne, wyjazdy,
ROZDZIAŁ III: STRUKTURA I ZARZĄDZANIE ŚWIETLICĄ
§5
1. Świetlicą kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia
Kontakt,
2. Kierownik świetlicy jest odpowiedzialny za jej działalność i reprezentuje ją wobec władz
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia zatrudnia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami
niezbędnych w placówce oraz wolontariuszy.
§6
4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych stanowisk
ustala się w Regulaminie Organizacyjnym Świetlicy.
§7
5. W wykonywaniu zadań statutowych Świetlica współpracuje z:
administracją publiczną, Ośrodkami Pomocy Społecznej, innymi jednostkami Pomocy
Społecznej, służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym,
instytucjami i ludźmi dobrej woli działającymi w Polsce i poza jej granicami.
ROZDZIAŁ IV: ORGANIZACJA ŚWIETLICY
§8
1.Świetlica jest czynna 5 dni w tygodniu w roku szkolnym, nie krócej niż 4 godziny dziennie.
W czasie przerwy wakacyjnej, ferii zimowych lub w wyjątkowych sytuacjach Świetlica jest
czynna, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
§9
1.Godziny funkcjonowania Świetlicy mogą być różne w zależności od potrzeb uczestników i
innych okoliczności
§ 10
1.Świetlica organizuje zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i edukacyjne.
§ 11
1.Liczba uczestników Świetlicy Terapeutycznej nie może przekroczyć liczby 15 osób.

ROZDZIAŁ V: UCZESTNICY
§ 12
1.Do Świetlicy przyjmowani są osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym od 18 r,ż . ze sprzężeniami :(porażenie mózgowe, autyzm,
niedowidzenie , niedosłuch, epilepsja, itd.), które wymagają systematycznych, różnorodnych
oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczych.
§13
1.Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić uczestnika Świetlicy Terapeutycznej w
uczestniczeniu w zajęciach na czas oznaczony lub nieoznaczony, a nawet skreślić go z listy
uczestników na podstawie §8 Regulaminu Świetlicy Terapeutycznej.
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ROZDZIAŁ VI: FINANSOWANIE ŚWIETLICY
§ 14
1. Działalność statutowa Świetlicy finansowana jest ze środków:
- dotacji środków Miasta Zabrze,
-środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 1% odpisów z podatku na organizację pożytku publicznego,
- środków na realizację programów profilaktycznych z Urzędu Marszałkowskiego,
-konkursów ogłaszanych przez resorty rządowe,
-funduszy unijnych,
- darowizn.

ROZDZIAŁ VII.GOSPODARKA FINANSOWA
§ 15
Uchwała Nr 3 Zarządu Stowarzyszenia KONTAKT z dnia 20 listopada 2009rw sprawie
Polityki Rachunkowości.
§ 16
Obsługę finansową- księgową Stowarzyszenie zleca się firmie prowadzącej księgowość.
§ 17
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Świetlicy Terapeutycznej ponosi Zarząd
Stowarzyszenia .
ROZDZIAŁ VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Zarządu Stowarzyszenia KONTAKT.
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