Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wielopolu Skrzyńskim, zwany dalej „Regulaminem”,
określa jej organizację i zasady funkcjonowania.
PODSTAWA DZIAŁANIA
§2
Świetlica socjoterapeutyczna w Wielopolu Skrzyńskim jest prowadzona przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej działającą na podstawie;
1)ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.);
2)niniejszego Regulaminu
§3
1.Świetlica Socjoterapeutyczna w Wielopolu Skrzyńskim, zwana dalej „Świetlicą” funkcjonuje w
strukturze organizacyjnej GOPS.
2.Podmiotem prowadzącym Świetlicę jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu
Skrzyńskim.
3.Siedzibą Świetlicy jest Wielopole Skrzyńskie- trzy pomieszczenia na II piętrze budynku Urzędu
Gminy.
4. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego o zasięgu gminnym.
5.Świetlicą kieruje koordynator-pracownik socjalny , który podlega Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W razie jego nieobecności Świetlicą kieruje osoba wyznaczona
przez podmiot prowadzący.
6.Koordynatora-pracownika socjalnego zatrudnia Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.
7.Świetlica przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, dzieci i młodzieży, uczestników WTZ oraz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie.
8.Świetlica skupia osoby bezrobotne, dzieci, młodzież, uczestników WTZ oraz osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym wymagające reintegracji zawodowej i społecznej oraz innej pomocy z
powodu problemów natury społecznej i psychologicznej a także wsparcia z powodu
niedostosowanego zachowania się w sytuacjach społecznych lub pochodzące z rodzin
wielodzietnych.
9.Pobyt w Świetlicy ma charakter dobrowolny i jest nieodpłatny.
10. Świetlica funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny
dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników.
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
§4
Celem świetlicy jest:
1. Pomoc osobom bezrobotnym i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie do
pełnienia ról społecznych;
2.Pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych oraz możliwość napisania ich na

komputerze oraz wydrukowania;
3. Nieodpłatny dostęp do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy dla bezrobotnych z Gminy
Wielopole Skrz;
4. Po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby- udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego i
socjalnego osobom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza z
problemami opiekuńczo- wychowawczymi i dotkniętymi zjawiskiem przemocy ;
5.Udzielanie pomocy dydaktycznej dzieciom i młodzieży, tworzenie warunków do nauki własnej;
6.Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej
poprzez wspólną naukę, zabawę i różnorodne formy spędzania wolnego czasu.
7.Aktywizowanie dzieci, młodzież i niepełnosprawnych do wspólnie przyjętych celów i zadań oraz
do intensywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i kulturalnym.
8.Poradnictwo socjalne, praca socjalna, monitoring, wsparcie merytoryczne.
9.Pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu
uczestnikami;

kontaktów interpersonalnych pomiędzy

10.stworzenie systemu współpracy i komunikacji instytucji, organizacji świadczących pomoc
psychologiczną, socjalną i prawną rodzinom z problemami życiowymi, zwłaszcza ofiarom
i świadkom przemocy.
§5
Cele powyższe każdorazowo są realizowane poprzez podejmowanie następujących zadań:
1.Określenie profilu zadań realizowanych przez Świetlicę oraz podanie ich do wiadomości
mieszkańców Gminy;
2.Aktywne rozwijanie wszystkich sfer osobowości;
3.Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej
przez wspólną naukę, zabawę, i inne formy spędzania wolnego czasu;
4.Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych ;
5.Przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;
6.Indywidualne spotkania z psychologiem;
7.Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
8.Indywidualne porady prawne;
9.Zajęcia tematyczne z radcą prawnym;
10.Swobodny dostęp do komputera i Internetu;
11.Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
12.Poradnictwo socjalne, praca socjalna, monitoring, wsparcie merytoryczne;
13.Wspieranie w uzyskaniu zatrudnienia;
14.Stworzenie systemu współpracy i komunikacji instytucji, organizacji świadczących pomoc
psychologiczną, socjalną i prawną rodzinom z problemami życiowymi, zwłaszcza ofiarom
i świadkom przemocy;
15.Pomoc ofiarom przemocy;
16.Zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych zwłaszcza z
problemami opiekuńczo- wychowawczymi i dotkniętych zjawiskiem przemocy.
§6
Działalność świetlicy obejmuje następujące zadania:

1.Zapewnienie uczestnikom opieki w czasie przebywania w świetlicy;
2.Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
3.Pomoc w odrabianiu prac domowych;
4.Przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
5.Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
6.Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;;
7.Wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych;
8.Eliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych zaburzeń zachowania utrudniających dziecku
realizację zadań życiowych;
9.Pomoc bezrobotnym i wykluczonym z terenu Gminy w powrocie na rynek pracy;
10.Umożliwienie kontaktu z psychologiem, radcą prawnym, doradcą zawodowym;
11.Organizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i psychoedukacyjnych;
12.Umożliwienie swobodnego dostępu do komputera, internetu i drukarki;
13.Pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych;
14.Współpraca z instytucjami zapładniającymi pomoc ofiarom i sprawcom przemocy.
15.Stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych i zgodnego przebywania w
grupie dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.;
METODY I FORMY PRACY
§7
W Świetlicy prowadzone są następujące formy zajęć:
1.Konsultacje indywidualne;
2.Spotkania grupowe;
3.Kontakty z rodzinami;
4.Zajęcia integracyjne;
Dodatkowo psycholog- psychoterapeuta będzie pracował z z osobami”
–z objawami depresji;
–niepełnosprawnymi,
–z zaburzeniami behawioralnymi
–ofiarami przemocy
ZASADY DZIAŁNIA I ORGANIZACJI ŚWIETLICY
§8
Osoby do świetlicy przyjmuje się na ich prośbę.
§9
1.W wykonaniu swoich zadań Świetlica współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim.
2.Dla realizacji celów o których mowa w §4 świetlica wspołpracuje z nastepującymi instytucjami.:
1) ośrodkami pomocy społecznej;
2)organami administracji publicznej
3)Policją
4)sądem
5)szkołami
6) Kościołem katolickim

7) placówkami służby zdrowia
8)zakładami pracy
9) organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku,
rodzinie, niepełnosprawnym itp.
§10
1.Do pracy w Świetlicy zaangażowany jest koordynator-pracownik socjalny.
2.Działalność Świetlicy może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń
odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności:
- rozszerzenie zakresu opieki nad osobami przebywającymi w Świetlicy;
- wsparcie pracy koordynatora;
3.Do prowadzenia zajęć specjalistycznych i terapeutycznych Świetlica może korzystać z pomocy
specjalistów zatrudnionych w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim- po wcześniejszym ustaleniu
terminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
Zasady korzystania przez osoby bezrobotne, dzieci, młodzieży uczestników WTZ oraz osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym ze Świetlicy określa Regulamin Pobytu w Świetlicy
wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Kierownika GOPS.
§12
Zmiany w Regulaminie Świetlicy mogą byś dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§13
Regulamin w chodzi w życie z dniem podpisania.

