Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2019
Zarządu Fundacji „Pomaluj mi świat”
Z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Statut Oławskiego Centrum Wsparcia
W Oławie

Postanowienia ogólne
§1
Oławskie Centrum Wsparcia w Oławie, zwane dalej „OCW”, zostaje powołany niniejszą Uchwałą
Fundacji „Pomaluj mi świat”, zwaną dalej „Fundacją”.

§2
1. Siedzibą OCW jest miasto Oława.
2. Terenem działania OCW jest powiat oławski.

§3
OCW działa w szczególności w oparciu o:
1. Ustawę z 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.);
2. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z
późn. zm.);
3. Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U.2019.0.688 z poźn.zm.);
4. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 730 z
póź. zm.);
5. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z poźn. zm);
6. Ustawę z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 998 z późn. zm.);
7. postanowienia niniejszego statutu.
Cele i zakres działania OCW
§4
1. OCW realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na tworzenie warunków
sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z problemami zdrowia
psychicznego.
2. Celem działania OCW jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie utraconej w wyniku

zdarzenia kryzysowego równowagi, zdolności do działania i autonomii. Cel główny

odnosi się do działań na rzecz osób, rodzin i większych grup doświadczających
wspólnie sytuacji kryzysowych z terenu powiatu oławskiego
3. W ramach działań OCW udziela w szczególności poradnictwa specjalistycznego i terapii
psychologicznej.

Struktura organizacyjna OCW
§5
1. OCW kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Koordynator powołany przez Zarząd Fundacji,
2. Koordynator OCW zatrudnia i zwalnia Zarząd Fundacji.
3. Koordynator zarządza OCW i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania OCW.
4. Koordynator OCW działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Zarząd
Fundacji, o ile jest to niezbędne dla realizacji statutowych zadań OCW.
5. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania OCW określa Regulamin
Organizacyjny ustalany przez Koordynatora i zatwierdzany przez Zarząd Fundacji.

Gospodarka finansowa
§6
Podstawą gospodarki finansowej OCW jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków
zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.
§7
OCW prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

System kontroli
§8
1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność OCW jest Zarząd Fundacji.
2. Kontrolę wewnętrzną w OCW sprawuje Kierownik.
Postanowienia końcowe
§9
Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwalenia przez Zarząd Fundacji.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Fundacji.

