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STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY W GMINIE IWANOWICE 

„Planeta Marzeń” 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Placówka wsparcia dziennego pod nazwą „Planeta Marzeń” (zwana dalej „Placówką”) 

jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” (zwanym dalej 

„Stowarzyszeniem”), nieposiadającą osobowości prawnej. 

2. Siedzibą Placówki są Grzegorzowice Wielkie w Gminie Iwanowice w woj. małopolskim. 

3. Terenem działania Placówki jest Gmina Iwanowice 

4. Czas trwania Placówki jest nieokreślony. 

5. Placówka może prowadzić swą działalność samodzielnie lub we współpracy z innymi 

instytucjami i organizacjami. Decyzje w sprawie takiej współpracy podejmuje 

Stowarzyszenie. 

6. Placówka może używać pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, nadanych 

przez Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 2. 

Placówka Wsparcia Dziennego działa w zgodzie i na podstawie: 

1. ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 1875 z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.), 

3. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późn. zm.), 

4. ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2017 roku, poz. 

783 z późn. zm.), 

5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 

roku, poz. 1390), 

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 

2077), 



7. niniejszego Statutu i innych obowiązujących przepisów prawa. 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Placówki 

§ 3. 

1. Celem działalności Placówki jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie 

zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w 

tym zagrożone wykluczeniem społecznym.  

2. Placówka w szczególności: 

a. odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży, 

b. pomaga w wychowaniu i opiece, 

c. umożliwia rozwijanie zainteresowań, talentów, predyspozycji, pasji, 

d. wspiera rozwój osobisty, kształtuje osobowość, 

e. buduje poczucie własnej wartości, 

f. wzmacnia motywację do działania 

g. stymuluje rozwój społeczny dzieci i młodzieży, 

h. pozwala nabywać kluczowe kompetencje, 

i. uczy funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, rodzinnych, 

rówieśniczych, 

j. ogranicza wyuczoną bezradność, 

k. kompensuje zdiagnozowane deficyty rozwojowe, 

l. wyrównuje szanse w dostępie do dóbr i usług, 

m. kształtuje zachowania prozdrowotne. 

3. Placówka realizuje zadania wynikające w przepisów wymienionych w § 2 niniejszego 

Statutu. 

4. Do zadań Placówki w szczególności należy: 

a) wzmacnianie roli i funkcji rodziny, 

b) rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

c) podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

d) zapewnienie opieki i wychowania  dzieci i młodzieży, 

e) pomoc w nauce, edukacja wyrównawcza, 

f) organizacja czasu wolnego poprzez zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwijanie 

zainteresowań, 

g) udział w realizacji programów profilaktycznych, 

h) udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, 

i) organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych, 

j) współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia edukacyjnego, 

materialnego i psychologiczno – pedagogicznego, 

k) sprzyjanie poprawie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. z problemem alkoholowym i 

przemocą w rodzinie. 

5. Szczegółowy zakres działania Placówki określa Regulamin organizacyjny opracowany 

przez kierownika, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. 



 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 4. 

1. Placówką kieruje Kierownik Placówki, który w zakresie i na podstawie posiadanych 

upoważnień, reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Kierownika Placówki zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia, uwzględniając przepisy 

zawierające wymagania stawiane kierownikom Placówek Wsparcia Dziennego. 

3. Do zadań Kierownika Placówki należy prowadzenie bieżących spraw Placówki oraz 

organizowanie jej pracy. 

4. Kierownik Placówki ponosi odpowiedzialność za swe działania 

 

§ 5. 

1. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Placówka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze  

w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. 

 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 6. 

1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek 

organizacyjnych Stowarzyszenia. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki są dotacje. 

3. Działalność Placówki jest finansowana ze środków Gminy Iwanowice 

4. Dopuszcza się możliwość finansowania działalności Placówki z innych środków 

dozwolonych przepisami. 

5. Obsługę finansową Placówki zapewnia Stowarzyszenie. 

6. Placówka gospodaruje powierzonym jej mieniem. 

 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 7. 

1. Placówka ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Placówki. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa. 

 

 

Kraków, 08.03.2021 r.  


