Załącznik do uchwały Nr XXII/412/VIII/2020
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 lutego 2020 r.

STATUT
Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu, zwane dalej
Centrum, jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania.
2. Centrum jest prowadzone w formie jednostki budżetowej.
3. Centrum jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej.

§2

Terenem działalności i siedzibą Centrum jest Miasto Poznań.

§3

Centrum prowadzi swoją działalność w szczególności na podstawie następujących aktów
prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
11) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
12) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
13) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
14) niniejszego statutu;
15) innych obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 2
Cele i zakres działalności

§4

1. Celem działalności Centrum jest wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom sprawiającym problemy
wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami oraz
prowadzenie współpracy ze szkołą i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
2. Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
polegające na:
1) udzielaniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinie;
2) świadczeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży zagrożonej
demoralizacją i uzależnieniami;
3) eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, a także
negatywnych procesów związanych z uzależnieniami i demoralizacją;
4) łagodzeniu niedostatków w rodzinach naturalnych, zastępczych, w rodzinach
znajdujących się w kryzysie i zagrożonych kryzysem;
5) pomaganiu w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych, szkolnych i rówieśniczych;
6) budowaniu i rozwijaniu umiejętności psychospołecznych, stymulowaniu rozwoju
psychicznego, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych;
7) tworzeniu

grup

i

środowisk

rówieśniczych,

alternatywnych

wobec

grup

kontrkulturowych;
8) tworzeniu środowiska wychowawczego korygującego niewłaściwe zachowania
i dostarczającego pozytywnych doświadczeń społecznych;

9) promowaniu zdrowego stylu życia oraz budowaniu pozytywnych wzorców zachowań;
10) wspieraniu innych placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych – prowadzeniu współpracy ze szkołą, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi na rzecz dobra rodziny.

Rozdział 3
Nadzór i Kontrola

§5

Nadzór i kontrole nad bieżącą działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Poznania.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna

§6

1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor, z którym Prezydent Miasta Poznania
nawiązuje stosunek pracy.
2. Dyrektor Centrum działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez
Prezydenta, o ile jest to niezbędne dla realizacji statutowych zadań Centrum.
3. Dyrektor Centrum jest dyrektorem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. Stosunki pracownicze w Centrum reguluje regulamin pracy, nadany zarządzeniem
dyrektora.
5. Szczegółowe zadania i organizację Centrum określa regulamin organizacyjny ustalany
przez Dyrektora, a przyjęty przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa i gospodarowanie mieniem

§7

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.

§8

1. Mienie Centrum jest własnością Miasta Poznania.
2. Centrum gospodaruje powierzonym mieniem, dba o jego ochronę i należyte wykorzystanie,
kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§9

W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

