Załącznik
do uchwały Nr XX/676/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu
Warszawskiemu
Centrum
Rodzinie

Pomocy

STATUT WARSZAWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej "Centrum", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.
zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z późn. zm.),
4) innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej i samorządowych jednostek budżetowych,
5) niniejszego statutu.
§2
1. Centrum jest jednostką budżetową m.st. Warszawy w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.
2. Siedzibą i obszarem działania Centrum jest m.st. Warszawa.
Rozdział II
Zakres działania Centrum
§3
1. Centrum realizuje zadania m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej oraz społecznej
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, określone w przepisach prawa jako zadania własne
powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie miejsc w domach pomocy
społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach
adopcyjno-opiekuńczych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej na terenie m. st.
Warszawy,
2) sprawowanie, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, nadzoru nad domami pomocy
społecznej, całodobowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami
adopcyjno – opiekuńczymi oraz ośrodkami interwencji kryzysowej prowadzonymi
przez m. st. Warszawę oraz podmioty niepubliczne na zlecenie m. st. Warszawy,
3) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej publicznych placówek rodzinnych,

4) organizowanie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, dla rodzin
naturalnych
i zastępczych, a także terapii rodzinnych,
5) tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
6) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo
świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem, zawodowym
rodzinom zastępczym,
7) umieszczanie w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci
całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki,
8) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu m.st. Warszawy, umieszczonych
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach
zastępczych, również poza terenem m.st. Warszawy,
9) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze,
10) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
11) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały
status uchodźcy,
12) umieszczanie w domach pomocy społecznej skierowanych do nich osób,
13) organizowanie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz usamodzielnianych mieszkańców domów
pomocy społecznej,
14) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób ubiegających się o świadczenia
z zakresu pomocy społecznej,
15) udzielanie pomocy uchodźcom, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz
opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
16) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,
17) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ustawy
o pomocy społecznej,
18) obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Warszawie,
19) prowadzenie dokumentacji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Warszawie.

20) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania społecznych skutków
niepełnosprawności, w tym opracowywanie i przedstawianie planów zadań i
informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu
województwa, jak również współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych
osób,
21) zawieranie i rozliczanie umów dotyczących dofinansowania przez m. st .Warszawę:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
d) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
e) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
f) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
22) wydawanie dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką,
rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych
placówek kart parkingowych, o których mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu
drogowym.
3. Centrum realizuje także zadania własne gminy polegające na kierowaniu do domów
pomocy społecznej osób z terenu m. st. Warszawy i ponoszeniu odpłatności za pobyt tych
osób w domach pomocy społecznej.
§4
W realizacji zadań Centrum współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej,
stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w zakresie polityki społecznej.
Rozdział III
Gospodarka finansowa Centrum
§5
1. Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych,
zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie
i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym
Centrum.
2. Wojewoda Mazowiecki zapewnia, za pośrednictwem budżetu m.st. Warszawy, środki
finansowe na realizację zadań zleconych.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnia środki na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

§6
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.

Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Centrum
§7
1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor przy pomocy Zastępców.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
3. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych
w Centrum pracowników.
§8
Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany
przez Dyrektora Centrum.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§9
1. Nadzór nad działalnością Centrum, z zastrzeżeniem ust. 2, sprawują organy m.st.
Warszawy w ramach swoich kompetencji.
2. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Centrum w zakresie zadań
zleconych.

