Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV/525/12
Rady Miasta Opola
z dnia 29 listopada 2012 r.
Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu
§ 1.
1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom”w Opolu, zwana dalej „Placówką”
jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej
w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców poprzez
zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb
dzieci.
3. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Opola.
§ 2.
1. Siedzibą Placówki jest Miasto Opole.
2. Na pieczęciach podaje się nazwę: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom”
w Opolu.
§ 3.
1. Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania
oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym
emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieciom i młodzieży w zakresie wynikającym
z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.
Placówka zapewnia także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych
przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
2. Placówka realizuje zadania w szczególności poprzez:
1) podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie do powrotu dziecka
do rodziny, bądź umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienia opieki
w którejś z rodzinnych form pieczy zastępczej, albo jego usamodzielnienia,
2) zapewnianie dzieciom kształcenia oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych
i szkolnych, a także tworzenia warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego
rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,
3) umożliwianie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów
z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków,
w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem.

§ 4.
Placówką kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Opolu, przy pomocy wychowawcy.
§ 5.
Szczegółowy zakres i zasady działania Placówki określa regulamin, ustalony na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 6.
Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
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