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Statut 
Osrodka Intenvencji Kryzysowej 

w Strzelnie 

DZIAL I 
Postanowienia ogolne 

§1-

Osrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie, zwany dalej Osrodkiem, jest placowk^, w ktorej 
podejmowane ŝ  dzialania na rzecz osob i rodzin, w tym dotkni^tych przemoc^, w celu 
zapobiegania pogi^bianiu si^ wyst^puj^cych dysfunkcji. 

§2. 

1. Siedzib^ Osrodka ŝ  pomieszczenia Urzedu Miasta i Gminy Strzelno przy ul. Cieslewicza 2 
w Strzelnie, przekazane na uzyczenie Powiatu Mogilenskiego. 
2. Obszar dzialania Osrodka obejmuje Powiat Mogiienski oraz Gmin^ Orchowo. 

§ 3 . 

Osrodek dziala w szczegolnosci na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U . z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z 

pozn. zm.) i przepisow wydanych na jej podstawie, 
2. Ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu 

alkoholizmowi (Dz. U . z 2007 r., Nr 170, poz. 473 z pozn. zm.), 
3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U . z 2005 r. Nr 

180, poz. 1493z pozn. zm.), 
4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy ( Dz. U . z 1998, Nr 113, poz. 717) 
5. Niniejszego statutu. 

DZIAL II 
Cele i zadania 

§ 4 . 

1. Osrodek swiadczy specjalistyczne uslugi i udziela wsparcia osobom, rodzinom i 
spolecznosciom b^d^cym ofiarami przemocy lub znajduj^cym si^ w innej sytuacji 
kryzysowej w celu zapobiegania powstawaniu lub pogi^bianiu si^ dysfunkcji tych osob. 

2. Do zadah Osrodka nalezy w szczegolnosci: 
a/ opracowanie i wdrazanie elastycznego, wielowymiarowego systemu udzielania szybkiej i 



skutecznej pomocy osobom i rodzinom dotkni^tym kryzysem, 
b/ koordynowanie wszelkich dziaian zwiazanych z interwencjami kryzysowymi na terenie 
dzi^ania 
c/ wspotpraca ze wszystkimi podmiotami dziaiaj^cymi na rzecz osob i rodzin dotkni^tych 
kryzysem, 
d/ swiadczenie skutecznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, 
e/ prowadzenie treningow umiej^tnosci spoiecznych, 
f/ prowadzenie krotkoterminowej terapii ofiar i sprawcow, 
g/ prognozowanie pomocy diugofalowej, 
h/ dzialalnosc edukacyjna, profilaktyczna. 

DZIAL III 
Zarz^dzanie 

§5. 

1. Osrodkiem kieruje i reprezentuja go na zewnatrz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mogilnie. 

§6. 

1. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie jest przelozonym 
wszystkich pracownikow. 

2. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie odpowiada za zapewnienie 
udzielania odpowiednich uslug wyl^cznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 

DZIAL IV 
Organizacja wewn^trzna 

§7. 

1. Miej seem swiadczenia uslug przede wszystkim pomieszczenia Osrodka. 
2. Szczegolow^ struktur^ organizacyjn^ oraz zasady funkcjonowania Osrodka okresla 

regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mogilnie. 



DZIAL V 
Gospodarka Hnansowa 

§8. 

1. Osrodek udziela swiadczen nieodplatnie dla mieszkancow Powiatu Mogilenskiego i innych 
zgodnie z Uchwal^ Rady Powiatu z dnia 29 wrzesnia 2206 roku Nr LII/313/06. 

2. Zrodlem finansowania Osrodka ŝ  srodki publiczne Powiatu Mogilenskiego oraz gminne 
przekazywane na podstawie umow. 

D Z L \  VI 
Postanowienia koncowe 

§9. 

Wszelkie zmiany w statucie mog^ zostac wprowadzone za zgod^ Kierownika Powiatowego 
Centru Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Zatwierdzam powyzszy statut. 
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