Zarządzenie Nr 23/2018
Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Myślenicach
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie: określenia harmonogramu pracy Centrum Profilaktyczno- Dydaktycznego
Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Miejsko Gminne go Ośrodka Pomocy Społecznej w
Myślenicach, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 144/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23
marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, w
związku z §40 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Myślenicach, przyjętego Zarządzeniem Nr 19/18
Kierownika MGOPS w Myślenicach z dnia 14 sierpnia 2018r., zarządzam co następuje:

§1
1. Centrum Profilaktyczno – Dydaktyczne czynne jest przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
2. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna otwarta jest w roku szkolnym od poniedziałku do
piątku w godzinach od 13.00 do 19.00.
W okresie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych w godzinach od 10.00 do 19.00.
§2
Harmonogram pracy specjalistów zatrudnionych w CPD:
1. Psycholog ogólny/mediator: wtorek w godz. 13.00 do 19.00
środa w godz. 10.00 do 16.00
2. Prawnik : co drugi tydzień w piątek w godz. 16.00 do 19.00
– rejestracja przez właściwego pracownika socjalnego pracującego w terenie
3. Psycholog ds. dzieci i młodzieży: środa
czwartek

w godz. 15.30 do 19.00
w godz. 14.30 do 19.00

4. Logopeda: poniedziałek w godz. 15.30 do 18.30
piątek
w godz. 15.30 do 18.30
§3
Grupy Wsparcia spotykają się budynku Bramy Magistrackiej - Rynek 27 w następujących terminach:
1.) AA „UKLEINA” w poniedziałek w godz. od 17.00 do 19.00
w czwartek
w godz. od 17.00 do 19.00
2.) DDA

w czwartek

w godz. od 19.15 do 21.00

3.) Al. Anon „WRZOS” w środę w godz. od 17.00 do 19.00
§4
Do końca 2018 roku pracownik socjalny prowadzący pracę socjalną metodą środowiskową zorganizuje i
powoła do życia dwie grupy wsparcia: Seniorów i Rodziców.
§5
Za realizację zarządzenia odpowiada Zastępca Kierownika ds. Pomocy i Integracji Społecznej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

