



REGULAMIN 

WSTĘP 
Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży ŻÓŁTY PARASOL prowadzi swoją działalność w ramach 
działalności Stowarzyszenia ŻÓŁTY PARASOL z siedzibą we Wrocławiu.


§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Klubowe Centrum jest placówką prowadzącą działalność opiekuńczo- wychowawczą i profilaktyczną.


2. Trenerem działania Klubowego Centrum jest Wrocław ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Ołbin we 
Wrocławiu.


3. Klub ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Wyszyńskiego 75A


4. Uczestnicy zajęć mogą uczęszczać do Klubowego Centrum na własną prośbę oraz na prośbę rodziców, 
a także na wniosek pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i kuratorów zawodowych oraz 
społecznych.


5. Pobyt młodzieży w Klubowym Centrum oraz udział w realizowanych zajęciach jest bezpłatny (z 
wyjątkiem opłat pobieranych za wyjścia i wycieczki).


6. W działaniach organizowanych przez Klubowe Centrum mogą uczestniczyć za zgodą wychowawców 
osoby nie będące członkami Klubowego Centrum.


7. W działaniach organizowanych przez Klubowe Centrum mogą uczestniczyć rodzice lub prawni 
opiekunowie dzieci i młodzieży.


8. Klubowe Centrum współdziała z osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym w miarę 
możliwości i potrzeb.


9. Liczba dzieci i młodzieży pozostająca pod opieką jednego wychowawcy w Klubowym Centrum jest 
odpowiednia do potrzeb młodzieży i do rodzaju organizowanych zajęć i nie może przekraczać 15 
wychowanków.


§2 
FORMY PRACY I CELE WYCHOWAWCZE 
1. Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Żółty Parasol” działając w najbliższym środowisku 

lokalnym zapewnia młodzieży:

- Pomoc w nauce

- Organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych

- Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie 

indywidualnej i grupowej

- Wyposażenie w materiały, sprzęt i przedmioty niezbędne do organizacji zajęć w czasie wolnym


2. Centrum Klubowe realizując zaspokajanie potrzeb młodzieży kieruje się w szczególności:

- Dobrem osób przebywających wewnątrz placówki

- Poszanowaniem praw dziecka i człowieka

- Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
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- Koniecznością wspierania młodzieży poprzez umożliwienie im kształcenia, samokształcenia i 
rozwijania zainteresowań


- Potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia


3. Centrum Klubowe działa zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym na początku roku 
kalendarzowego, który może ulec zmianom w czasie roku.


4. Centrum Klubowe funkcjonuje w czasie roku szkolnego z wyłączeniem wszystkich dni wolnych od zajęć 
szkołach, może także funkcjonować w czasie ferii i wakacji, jeśli jest taka potrzeba i możliwości.


§3 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBOWEGO CENTRUM 
1. Organem nadrzędnym prowadzącym Klubowe Centrum jest Stowarzyszenie ŻÓŁTY PARASOL


2. Organami wewnętrznymi Klubowego Centrum odpowiedzialnymi za bezpośrednią realizację zadania są:

- Koordynator zadania;

- Pedagog

- Wychowawcy Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Żółty Parasol”

- Wolontariusze Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Żółty Parasol”


3. Koordynator zadania:

- Koordynuje zadanie na każdym etapie, to jest na etapie przygotowawczym, realizacji i 

sprawozdawczym

- Reprezentuje Klubowe Centrum na zewnątrz

- Kontroluje i ocenia realizację zadań dokonywaną przez pracowników Klubowego Centrum

- Jest odpowiedzialny za administrowanie pomieszczeniami Klubowego Centrum

- Jest rzecznikiem pomysłów, uwag i postulatów pracowników Klubowego Centrum

- Dba o właściwą realizację zadań wynikających z założeń projektowych Klubowego Centrum

- Odpowiada za merytoryczną realizację programu

- Odpowiada za finansową działalność Klubowego Centrum

- Przewodniczy, bądź uczestniczy w zebraniach pracowników Klubowego Centrum

- Podejmuje (po konsultacjach z pracownikami Klubowego Centrum) decyzje dotyczące podstawowych 

zasad funkcjonowania Klubowego Centrum


4. Pedagog/Psycholog/Mentor:

- Przewodniczy, bądź uczestniczy w zebraniach pracowników Klubowego Centrum

- Sprawuje nadzór nad realizacją standardu opieki i wychowania

- Wspiera wychowawców w zadaniach wychowawczych

- W miarę potrzeb wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych prowadzi indywidualne 

rozmowy i konsultacje

- W miarę potrzeb kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi członków Klubowego Centrum w 

celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych


5. Wychowawcy Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Żółty Parasol”:

- Prowadzą zajęcia z grupą wychowanków

- Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników zajęć w pomieszczeniach Klubowego Centrum
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- Sprawują pomoc w realizacji obowiązku szkolnego

- Sprawują opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach poza placówką

- Odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie miejsc, w których odbywają się zajęcia

- Odpowiadają za merytoryczną realizację programu


6. Wolontariusze Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Żółty Parasol”:

- Wspierają wychowawców w prowadzeniu zajęcia z grupą wychowanków

- Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników zajęć w pomieszczeniach Klubowego Centrum

- Sprawują pomoc w realizowaniu obowiązku szkolnego

- Sprawują opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach poza placówką

- Odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie miejsc, w których odbywają się zajęcia


§4 
CZŁONKOWIE KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I 
MŁODZIEŻY „ŻÓŁTY PARASOL” 
1. Członkami Klubowego Centrum mogą być dzieci i młodzież w wieku od 10 lat uczęszczająca do 

wrocławskich szkół.


2. Uczestnictwo w codziennych zajęciach organizowanych przez Klubowe Centrum jest dobrowolne.


3. Członkowie mogą organizować samorząd wewnątrz Klubowego Centrum - Klubowa Rada Młodzieży.


4. Opiekunem Klubowej Rady Młodzieży zostaje wybrany jeden z wychowawców placówki.


5. Klubowa Rada Młodzieży uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji zajęć i 
wszystkich aktywności Klubowego Centrum


§5 
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBOWEGO CENTRUM 
AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „ŻÓŁTY PARASOL” 
1. Członek Klubowego Centrum i uczestnik zajęć ma prawo do:


- Ochrony i poszanowania jego godności oraz do życzliwego i podmiotowego traktowania

- Kształcenia i rozwoju zainteresowań, uzdolnień i indywidualności, a ponadto do zabawy i wypoczynku, 

swobody wyrażania myśli i przekonań

- Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w 

Klubowym Centrum i poza jego terenem


2. Członek Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Żółty Parasol” i uczestnik zajęć jest 
zobowiązany do:


- Uznawania godności i podmiotowości innych

- Współpracy z wychowawcami i wolontariuszami w zakresie prowadzonych zajęć

- Systematycznego uczestnictwa w zajęciach, na które się zapisze

- Systematycznego wnoszenia opłat za wyjścia i wycieczki

- Przestrzegania zasad, umów i regulaminów obowiązujących w Klubowym Centrum

- Dbania o mienie Klubowego Centrum, ład i porządek, uczestnictwo w pracach porządkowych
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- Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie otwarcia Klubowego Centrum, jak i poza nim

- Zgłaszania każdego uszkodzonego sprzętu

- Zapoznania się z regulaminem Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Żółty Parasol”


§6 
DOKUMENTACJA KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I 
MŁODZIEŻY „ŻÓŁTY PARASOL” 

1. Klubowe Centrum prowadzi następującą dokumentację:

- Regulamin, który określa zasady korzystania z Klubowego Centrum przez uczestników, zawiera 

prawa i obowiązki uczestników oraz zasady bezpieczeństwa

- Harmonogram zajęć

- Indywidualne karty zgłoszenia prowadzone dla każdego dziecka, zawierające dane jego identyfikacji 

i kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz zgody rodziców lub prawnych opiekunów w 
przypadku niepełnoletności na przystąpienie do Klubowego Centrum


- Dziennik zajęć, zawierający krótki opis zajęć, listę obecności oraz podpis osoby prowadzącej 
zajęcia


- Listy osób zatrudnionych oraz wolontariuszy

- Dokumentację finansowo-księgową


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Żółty Parasol

ul. Prusa 37-39

(wejście od Wyszyńskiego 75A


www.zoltyparasol.org    www.wroclaw.pl
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