Aneks
do Regulaminu organizacyjnego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

W Regulaminie organizacyjnym Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Rawiczu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
W Rozdziale III – Struktura organizacyjna § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące jednostki
organizacyjne, sekcje i samodzielne stanowiska:
- Jednostka organizacyjna Dzienny Dom Pomocy Społecznej;
- Jednostka organizacyjna Środowiskowy Dom Samopomocy;
- Sekcja księgowości;
- Sekcja organizacji, administracji i kadr
- Sekcja pomocy środowiskowej;
- Sekcja Świadczeń pomocy społecznej;
- Sekcja świadczeń rodzinnych;
- Klub Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Piorytet VII. Poddziałanie 7.2.1 Projekt „Okno na świat”;
- Sekcja gospodarcza.
§ 2.
W Rozdziale III – Struktura organizacyjna § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W zakładzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze i samodzielne
bezpośrednio podlegające Dyrektorowi:
- Główny księgowy – pełni funkcję Kierownika sekcji księgowości;
- Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy;
- Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej
- Specjalista ds. organizacji, administracji;
- Referent ds. dodatków mieszkaniowych;
- Referent ds. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- Kierownik Klubu Integracji Społecznej
§3
W Rozdziale IV – Szczegółowy zakres czynności sekcji oraz stanowisk
samodzielnych dodaje się § 14 w brzmieniu:

I.
1.
2.
3.
4.
5.

Do zadań kierownika Klubu Integracji Społecznej należy:
Kierowanie bieżącą działalnością Klubu
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez specjalistów
Organizowanie przyjęcia uczestników i bezpośredni nadzór
Prowadzenie dokumentacji Klubu
Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu
przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu
reintegracji zawodowej i społecznej
6. Sprawozdawczość Klubu
7. Prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia
8. Prowadzenie spotkań wspierających grupę.
Klub Integracji Społecznej przy oznaczeniu spraw używa skrótu „MGOPS-FE1”
§4
W załączniku do regulaminu organizacyjnego przedstawiającego wzajemne
powiązania sekcji dopisuje się Klub Integracji Społecznej.
§5
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Ośrodka.
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