STATUT
DZIENNEGO OŚRODKA WSPARCIA I EDUKACJI
SPECJALNEJ „SOKRATES”
DLA DOROSŁYCH OSÓB NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH
ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
przy

ZESPOLE OŚRODKÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ ZE SPRZĘŻONYMI
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10
zatwierdzony dnia 31.10.2012 r. uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i
Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
nr 98/54/2012
zmieniony Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 8/2017 z dnia 12 września 2017
§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.

Organem założycielskim Dziennego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Specjalnej dla
Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością
„Sokrates”, zwanym dalej Ośrodkiem Wsparcia „Sokrates” jest Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

2.

Ośrodek Wsparcia „Sokrates” wchodzi w skład Zespołu Ośrodków dla Dzieci i
Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami i
podlega wspólnemu budżetowi i zarządzaniu.

3.

Ośrodek Wsparcia „Sokrates” jest placówką przeznaczoną dla dorosłych osób
niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w znacznym
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stopniu ograniczającymi samodzielne funkcjonowanie. Ośrodek mieści się w Warszawie
przy ul. Leonarda 12.

§2

CELE I ZADANIA OŚRODKA WSPARCIA „SOKRATES”
1. Do celów Ośrodka Wsparcia „Sokrates” należy:

a) zapewnienie podopiecznym edukacji specjalnej, reedukacji i terapii;
b) ochrona zdrowia, leczenie, rehabilitacja podopiecznych;
c) rehabilitacja

społeczna

podopiecznych,

przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu;
d) zapobieganie

pogłębianiu

się

zaburzeń

związanych

z

istniejącymi

niepełnosprawnościami;
e) pełnienie funkcji opiekuńczych;
f) promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych;
g) wspieranie i promowanie twórczości osób niepełnosprawnych;
h) prowadzenie działań wspierających rodziców/opiekunów oraz edukacyjne i
szkoleniowe wspieranie rodziców;
i) kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie
wiedzy na temat specyficznej sytuacji osobistej i społecznej

dorosłych osób

niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich
rodzin.

2. Cele statutowe Ośrodek realizuje poprzez następujące zadania:

a) organizowanie i prowadzenie działań z zakresu specjalnej edukacji ustawicznej,
reedukacji i terapii w stosunku do podopiecznych;

b) zapewnienie dostępu do usług medyczno-rehabilitacyjnych Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej przy Zespole Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i
Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością „Tęcza”;

c) organizowanie różnorodnych form opieki i rehabilitacji osób dorosłych;
d) prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin dorosłych osób
niewidomych i słabowidzących;
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e) organizowanie wystaw i imprez kulturalnych związanych z twórczością osób
niepełnosprawnych oraz imprez lub akcji promujących działalność Zespołu
Ośrodków;

f) współpracę z pozostałymi placówkami edukacyjnymi wchodzącymi w skład Zespołu
Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną
Niepełnosprawnością „Tęcza”;

g) współpracę z podobnymi placówkami i instytucjami w realizacji celów statutowych.
§3

ORGANY OŚRODKA WSPARCIA „SOKRATES”
1.

Organami Ośrodka Wsparcia „Sokrates” są:
a) Kierownik Ośrodka Wsparcia „Sokrates”
b) Zespół Terapeutyczny
c) Rada Rodziców i Opiekunów

2.

Kompetencje Kierownika Ośrodka Wsparcia „Sokrates”:
a) podlega bezpośrednio dyrektorowi ds. edukacji Zespołu Ośrodków dla Dzieci i
Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami,
b) kierownik Ośrodka Wsparcia powoływany jest przez Dyrektora Zespołu Ośrodków po
konsultacji z organem założycielskim,
c) kieruje pracą Zespołu Terapeutycznego,
d) zatwierdza wszystkie programy edukacyjne i terapeutyczne tworzone przez zespół
specjalistów, opracowuje i kontroluje sposób dokumentowania zajęć,
e) wnioskuje do dyrektora ds. edukacji Zespołu Ośrodków w sprawach zatrudnienia
kadry merytorycznej,
f) współpracuje z kadrą kierowniczą Zespołu Ośrodków oraz z Niepublicznym Zespołem
Opieki Zdrowotnej „Tęcza” w zakresie koordynacji zadań edukacyjno –
rehabilitacyjnych,
g) sporządza sprawozdania z pracy merytorycznej zgodnie z potrzebami,
h) współpracuje z Komitetem Rodzicielskim w zakresie należącym do kompetencji
Komitetu,
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i) nadzoruje i odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż, tajemnicy służbowej,
poufności danych osobowych oraz norm współżycia społecznego,
j) współpracuje z Dyrektorem Zespołu Ośrodków w zakresie pozyskiwania środków na
działalność Ośrodka Wsparcia „Sokrates”
k) koordynuje realizację projektów i zadań finansowanych ze środków publicznych.
.
3. Skład Zespołu Terapeutycznego

W skład Zespołu Terapeutycznego wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
pedagogicznych oraz pozostali specjaliści (psychologowie, logopedzi, terapeuci widzenia
i orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, muzykoterapeuci, arteterapeuci, terapeuci
zajęciowi i inni).

4. Kompetencje Zespołu Terapeutycznego:
a) opracowuje grupowe i indywidualne programy zajęć edukacyjno-rehabilitacyjnoterapeutycznych,
b) współpracuje z kierownikiem Ośrodka przy organizacji pracy merytorycznej,
c) prowadzi dokumentację zajęć,
d) współpracuje z rodzicami w zakresie ustalania wspólnych działań na rzecz
podopiecznych.

5. Rada Rodziców i Opiekunów
a) Rada Rodziców i Opiekunów funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie
regulamin, który nie może być sprzeczny z obowiązującymi w Zespole Ośrodków
statutami i in. dokumentami wewnętrznymi. Regulamin wchodzi w życie po
zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.
b) współpracuje z kierownikiem Ośrodka Wsparcia w organizowaniu imprez
okolicznościowych oraz w zakresie pozyskiwania darów rzeczowych i środków na
działalność placówki;
c) współpracuje z pracownikiem socjalnym w zakresie pomocy podopiecznym
Ośrodka i ich rodzinom.
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§4

ORGANIZACJA OŚRODKA WSPARCIA ”SOKRATES”
1.

Ośrodek Wsparcia „Sokrates” działa w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w
godzinach od 7.30 do 16.30.

2.

Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa. W grupie zatrudniony jest pedagog,
terapeuta zajęciowy i opiekun. Liczebność grupy nie przekracza 7 osób. Kwalifikacja do
grup dokonywana jest przez Zespół Terapeutyczny z uwzględnieniem możliwości
psychofizycznych podopiecznego oraz jego zainteresowań i zdolności.

3.

Warunkiem dopuszczenia podopiecznego do udziału w zajęciach jest jego dobra
kondycja zdrowotna. Stan zdrowia podopiecznych sprawdzany jest codziennie przez
pielęgniarkę ośrodka. O złym samopoczucie podopiecznego, podejrzeniu choroby są
bezzwłocznie informowani rodzice/opiekunowie. Podopieczny może nie zostać przyjęty
tego dnia do ośrodka.

4. Praca z podopiecznymi prowadzona jest w grupach i indywidualnie.
5. Zajęcia w grupach odbywają się zgodnie z programami i planami pracy grupowej.
6. Programy i plany pracy (indywidualne i grupowe) sporządzane są corocznie z
uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych Ośrodka.
7. Zajęcia indywidualne prowadzone są przez specjalistów na podstawie indywidualnych
programów terapeutycznych, których podstawę stanowi systematycznie aktualizowana
diagnoza.
8. W ramach indywidualnej terapii i rehabilitacji podopieczni uczestniczą w następujących
zajęciach, zgodnie z indywidualnym programem terapii i możliwościami
organizacyjnymi placówki:
a) zajęciach psychologicznych;
b) terapii widzenia i orientacji przestrzennej;
c) terapii zajęciowej;
d) fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej;
e) masażu;
f) zajęciach logopedycznych;
g) zajęciach arteterapii z zakresu plastyki i ceramiki;
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h) zajęciach muzykoterapeutycznych;
i) zajęciach kuchni terapeutycznej;
j) innych dodatkowych zajęciach.

§5
PODOPIECZNI OŚRODKA WSPARCIA „SOKRATES”

1.

Ośrodek Wsparcia „Sokrates” przeznaczony jest dla dorosłych absolwentów Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
ze Sprzężonym Niepełnosprawnościami prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

2.

W miarę wolnych miejsc podopiecznym Ośrodka Wsparcia „Sokrates” może zostać
również osoba niewidoma lub słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością
niebędąca absolwentem Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego na warunkach
określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3.

Podstawą przyjęcia kandydata do Ośrodka Wsparcia „Sokrates” jest:
a) wniosek rodzica/opiekuna o przyjęcie kandydata do Ośrodka;
b) ukończony 25 rok życia;
c) aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoby niepełnosprawne
i wymagające stałej opieki i pomocy osób drugich w pełnieniu ról społecznych i
codziennej egzystencji);
d) skierowanie od lekarza w zależności od wymagań wynikających z kontraktów
zawartych z NFZ.

4.

Po spełnieniu przez kandydata warunków formalnych, Komisja Kwalifikacyjna na
podstawie swojego regulaminu podejmuje decyzję w sprawie jego przyjęcia do
placówki lub o wpisaniu na listę oczekujących.

5.

Pobyt w Ośrodku Wsparcia „Sokrates” ustaje z powodu:
a) skreślenia z listy podopiecznych placówki na wniosek rodzica/opiekuna.
Skreślenia z listy podopiecznych dokonuje Komisja Kwalifikacyjna;
b) skreślenia podopiecznego na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej, na skutek nie
przestrzegania przez rodziców/opiekunów statutu Ośrodka Wsparcia „Sokrates”
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oraz statutu Zespołu Ośrodków. Zasady skreślania określa regulamin Komisji
Kwalifikacyjnej;
c) z powodu zgonu podopiecznego,
d) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy rodzica/opiekuna prawnego zawartej ze
Stowarzyszeniem lub nie podpisania umowy na bieżący rok w stosownym
terminie.
6. Po uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnej, Dyrektor Zespołu Ośrodków
powiadamia rodziców/opiekunów o przyjęciu lub nie przyjęciu do Ośrodka lub o
skreśleniu podopiecznego z listy, w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji, z
prawem odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia.
7.

Podopieczni Ośrodka Wsparcia „Sokrates” mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanej edukacji, rehabilitacji oraz opieki,
b) zachowania intymności;
c) korzystania ze swobody religijnej;
d) poczucia bezpieczeństwa osobistego;
e) odmowy uczestniczenia w zajęciach ze względu na złe samopoczucie; fakt ten musi
być odnotowany w dzienniku zajęć.

8.

Podopieczni mają obowiązek uczestniczenia w procesie edukacji i rehabilitacji w
miarę swoich możliwości.

§6

FINANSOWANIE OŚRODKA WSPARCIA „SOKRATES”

1. Ośrodek Wsparcia „Sokrates” finansowany jest przez Stowarzyszenie Rodziców i
Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.
2. Środki

przeznaczone

na

działalność

pochodzą

z

dotacji

państwowych

i samorządowych, kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, wpłat rodziców,
sponsorów i innych źródeł.
3. Warunki płatności rodziców/opiekunów za pobyt w placówce:
a) Wysokość i zakres płatności ustalana jest przez Zarząd Stowarzyszenia „Tęcza” i
podawana do wiadomości rodziców/opiekunów w formie uchwał. W skład
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obowiązujących płatności wchodzą: opłata stała, opłata za wyżywienie, opłata za
transport oraz za pieluchy jednorazowe wykorzystywane przy zabiegach
pielęgnacyjno-higienicznych.
b) Opłata stała obowiązuje przez 12 miesięcy.
c) Na wniosek zainteresowanego rodzica/opiekuna Zarząd Stowarzyszenia może
zwolnić z opłaty lub jej części w szczególnych przypadkach;
d) Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest uregulowanie opłat za dany miesiąc do
dnia 15 następnego miesiąca na podstawie wystawionego rachunku. Fakt nie
otrzymania rachunku nie zwalnia z wnoszenia opłaty w w/w terminie;
e) Brak terminowej regulacji należności powoduje wszczęcie procedury skreślenia z
listy podopiecznych.
4. Usługi medyczno – rehabilitacyjne w ramach zawartych kontraktów są bezpłatne.

5. Stowarzyszenie może wprowadzić inne odpłatne usługi pozakontraktowe według
odrębnego cennika zatwierdzonego, na wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków, przez
Zarząd Stowarzyszenia.

§7
OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

1) Podpisanie przez rodziców/opiekunów umowy ze Stowarzyszeniem o świadczenie usług
edukacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych na dany rok szkolny.
2) Rodzice/opiekunowie podopiecznych uczęszczających do Ośrodka Wsparcia zobowiązani
są do:
a) przedkładania aktualnych dokumentów, związanych z pobytem podopiecznego
w placówkach Zespołu Ośrodków;
b) terminowego zgłaszania się na wyznaczone kontrolne wizyty lekarskie oraz do
wykonywania zaleconych badań lekarskich oraz okazywania odpowiedniej
dokumentacji medycznej;
c) punktualnego przywożenia i odbierania podopiecznego z placówki;
d) wcześniejszego pisemnego informowania wychowawców o planowanych
nieobecnościach podopiecznego w placówce;
e) informowania wychowawców lub pielęgniarki o nieobecności podopiecznego
w placówce spowodowanej chorobą, a - po dłuższym okresie nieobecności z
powodu choroby - do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego od lekarza
prowadzącego stwierdzającego, że podopieczny jest zdrowy;
f) przestrzegania higieny osobistej podopiecznego, a także do współpracy z
wychowawcami, w celu wyposażenia podopiecznego w odpowiednie środki
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higieny i artykuły potrzebne do pielęgnacji podopiecznego i prowadzenia z
nim zajęć;
g) informowania na bieżąco wychowawców lub lekarza i pielęgniarkę o
zmieniającym się stanie zdrowia podopiecznego, pobytach w szpitalu,
badaniach diagnostycznych i podobnych zdarzeniach, które służyć będą do
odpowiedniego zaplanowania zajęć rehabilitacyjno – terapeutyczno edukacyjnych dla podopiecznego i jego pobytu w placówce.
3) Rodzice/opiekunowie mają prawo do:
a) stałego, życzliwego kontaktu z dyrekcją, wychowawcami, specjalistami i
personelem medycznym;
b) rzetelnej informacji na temat rozwoju podopiecznego, stanu zdrowia oraz
jego zachowania i samopoczucia podczas pobytu w placówce;
c) indywidualnych spotkań z wychowawcami, specjalistami w terminach
wzajemnie uzgodnionych;
d) zgłaszanie uwag do kierownika Ośrodka.
Statut wchodzi w życie z dniem 31.10.2012 r. zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
„Tęcza” nr 98/54/2012.
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