Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie poszukuje kandydata na kuratora osoby
częściowo ubezwłasnowolnionej.
Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej. Ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę
lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz
podopiecznego.
Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje
pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego.
Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach
życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie), rozporządzać zarobkiem oraz
dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie
może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana
jest do tego zgoda ustanowionego kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego
majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym
razie jest wyłącznie doradcą.

Kto może zostać kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia,
która nie jest ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd
wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem
zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo
popełnione umyślnie.
Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się
przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem
ubezwłasnowolnionego.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
- CV,
- zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej,
- oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji
kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Swoją kandydaturę należy zgłosić do Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie w
formie papierowej na adres: ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin lub elektronicznej na adres e-mail:
mgops.barcin@admin.com.pl

