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Rozdział   I 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE. 
 
§   1 
1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Doradztwa Rodzinnego w Kościanie, zwany w dalszej      

części „Regulaminem”  określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania      

Zespołu Doradztwa Rodzinnego, zwanego w dalszej części „Zespołem”. 

2. Ilekroć  w Regulaminie mowa o: 

1) Ośrodku -  należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, 

2) dyrektorze - należy   przez   to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kościanie 

§    2 

1. Zespół jest komórką organizacyjną Ośrodka, funkcjonującą w ramach Działu Pomocy      

Środowiskowej, podległą bezpośrednio zastępcy dyrektora. 

2. Zespół finansowany jest w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

3. Zespół  tworzy grupa specjalistów z zakresu: 

1) prawa, 

2) psychologii, 

3) pedagogiki, 

4) pracy socjalnej, 

5) psychoterapii rodzin i rozwiązywania konfliktów, 

6) oligofrenopedagogiki. 

4. Siedziba  Zespołu mieści się w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1. 

5. Terenem działania Zespołu jest miasto Kościan. 

 
Rozdział   II 

CELE   I   ZADANIA   ZESPOŁU. 
 
§   3  
Celem Zespołu jest specjalistyczne wspomaganie osób i rodzin znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej i wskazywanie możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych, w 

szczególności: 

1. Wspieranie  osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Diagnoza  sytuacji konfliktowych i pomoc w wyborze sposobu ich rozwiązania.    

3. Wskazanie  możliwości     korzystania     ze     swoich      uprawnień    w    zakresie    pomocy        

instytucjonalnej.  

 
§   4 
Do zadań Zespołu  należy w szczególności: 

1. Udzielanie porad i konsultacji w zakresie: 

1) prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

2) praw karnego i cywilnego, 

3) świadczeń socjalnych, 
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4) zatrudnienia i bezrobocia, 

5) zabezpieczeni społecznego, 

6) ochrony praw lokatorów itp. 

2. Świadczenie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w rozwiązywaniu problemów 

życiowych, w tym: 

1) problemu uzależnienia od alkoholu, 

2) problem uzależnienia od środków odurzających, 

3) problemu przemocy w rodzinie. 

3. Wprowadzenie  elementów socjoterapii i  terapii  zaburzeń  oraz  działań   profilaktycznych      

w  kontaktach z klientami dotkniętymi problemami społecznymi. 

4. Współpraca  z pracownikami Ośrodka w zakresie diagnozowania potrzeb społecznych 

      klientów i doboru indywidualnych programów pomocy. 

 

Rozdział   III 

ZASADY   ORGANIZACJI   PRACY   ZESPOŁU. 
 
§   5 
1. Zespół funkcjonuje przez cały rok, w każdy czwartek  (z wyjątkiem świąt),   od  godz. 15:00  

do  godz.19:00. 
2. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dyżur  może zostać przedłużony do godz. 

20:00. 
§   6 
Dyżury specjalistów udzielających porad w ramach Zespołu odbywają się w oparciu o roczny 

harmonogram pracy. 

§   7 
Ze specjalistami pełniącymi dyżury w ramach Zespołu dyrektor Ośrodka zawiera umowy cywilno 
– prawne. 
§   8 
Porady udzielane są bezpłatnie. 
§   9  
Zespół realizuje  zadania w oparciu o :  

1. Roczny plan pracy,  

2. Miesięczny rozkład dyżurów. 

 
Rozdział   IV 

FINANSE   I   DOKUMENTACJA   I    ZESPOŁU. 
 
§   10 
1. Zespół  prowadzi  dokumentację związaną z udzielanymi poradami, w tym: 

1) rejestr  przyjętych spraw, 

2) indywidualne  karty osób korzystających z porad, 

3) sprawozdania  z działalności merytorycznej Zespołu. 

2. Zespół prowadzi dokumentację rozliczeniową, w tym: 

1) rejestr zawartych umów cywilno-prawnych, 

2) rejestr przepracowanych godzin, 

3) rejestr  rachunków obciążających Ośrodek. 
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3. Obsługę finansowo - księgową Zespołu prowadzi  Dział Ekonomiczno-Finansowy 
    Ośrodka. 
4.  Rozliczenie finansowe specjalistów odbywa się na podstawie wystawionych rachunków. 

 
Rozdział   V 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE. 
 

§  11 
1. Regulamin Zespołu Doradztwa  Rodzinnego w  Kościanie  stanowi  integralną   część 

Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 

2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani specjaliści zatrudniani w ramach Zespołu. 

 
 
Kościan – 2017– 09 – 01   
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