
Projekt organizacyjny 
Klubowego Centrum Aktywności dzieci i młodzieży „Duszek” 

działającego przy Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Ducha Świętego 
we Wrocławiu

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Klubowe  Centrum Aktywności  dzieci  i  młodzieży  „Duszek”  działa  przy  Rzymsko-
Katolickiej Parafii pw. Ducha Świętego we Wrocławiu.
§  2. Klubowe  Centrum Aktywności  dzieci  i  młodzieży  „Duszek”,  zwany  dalej  Klubowe
Centrum „Duszek”  działa  na  podstawie  przepisów ustawy z  dnia  24 kwietnia  2003 r.  o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm..) 
§ 3. Organem prowadzącym Klubowe Centrum „Duszek” jest  Rzymsko-Katolicka  Parafia
pw. Ducha Świętego z siedzibą: Wrocław 50-517, ul. Bardzka 2/4, z nr NIP 899-22-39-724 i
REGON:  040080539,  która  w  oparciu  o  przepisu  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 3 ust. 3 posiada formę prawną: kościelna
osoba prawna.
§  4. Klubowe  Centrum  „Duszek”  prowadzi  nieodpłatną  i  odpłatną  działalność  pożytku
publicznego.

Rozdział II
CELE I ZADANIA KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I

MŁODZIEŻY  „DUSZEK”

§ 1. Klubowe Centrum „Duszek” realizuje następujące cele:
-  pomoc rodzinom i  osobom w trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  wyrównywania  szans  tych
rodzin i osób;
- działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
-  podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauka, edukacja i wychowanie;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- turystyka i krajoznawstwo;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- działalność na rzecz rodzin, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- dożywianie (sporadycznie i wyjątkowych sytuacjach)
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§ 2. Klubowe Centrum „Duszek”  realizuje  następujące  zadania  –  działalność  nieodpłatna
pożytku publicznego:
-  pomoc rodzinom i  osobom w trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  wyrównywania  szans  tych
rodzin i osób;
-  podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauka, edukacja i wychowanie;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- turystyka i krajoznawstwo;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- działalność na rzecz rodzin, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- dożywianie (sporadycznie i wyjątkowych sytuacjach)
Prowadzona nieodpłatna działalność pożytku publicznego ma na celu wspieranie aktywność
dzieci i młodzieży jako skuteczny środek przeciwdziałania patologiom społecznym. 
§ 3. Klubowe Centrum „Duszek” realizuje powyższe zadania poprzez:

 organizowanie  dla  dzieci  i  młodzieży  atrakcyjnych  zajęć  poza  godzinami
lekcyjnymi,  
 udostępnienie gier, internetu, 
 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,
 organizowanie zajęć umożliwiających poszerzanie zdobytej wiedzy, 

 wspieranie rozwoju zainteresowań i zdolności: plastyczne, artystyczne, itp. - wspólne
organizowanie  zabaw  artystycznych,  spektakli  kulturalnych  i  zajęć  manualnych  i
muzycznych
 poznawanie nowych i atrakcyjnych miejsc Wrocławia,  odkrywanie atrakcji i
piękna naszego miasta i okolic, 
 wymiana doświadczeń i zdobytej wiedzy z nowo poznanymi kolegami
 organizowanie  zajęć  rozwijających  umiejętności  interpersonalne,  licznych
konkursów i zawodów indywidualnych i zespołowych, które nauczą wzajemnej opieki
i odpowiedzialności
 organizowanie zajęć prozdrowotnych
 organizowanie zajęć ruchowych poprawiających sprawność fizyczną 
 współpraca  z  instytucjami  kultury,  i  innymi  organizacjami  w  zakresie
podejmowania zadań na rzecz poprawy zdrowia i aktywności dzieci i młodzieży 

 organizowanie  działań  integracyjnych  na  rzecz  środowiska  lokalnego,  np.
organizowanie wspólnych spotkań z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz
organizacjami  działającymi  na  rzecz  innych  społeczności  np.:  przedszkolami,
szkołami, Klubami Seniora, bankami, policją, strażą miejską, wspólna Wigilia,

 dożywianie  –  w  miarę  potrzeb,  np.  w  czasie  zajęć  prowadzonych  w  Klubowym
Centrum  podawanie  napoi,  a  czasie  jednego  m-ąca  letnich  wakacji  podawanie
drugiego śniadania i obiadu. Całość finansuje Parafia ze środków własnych, w ramach
nieodpłatnej  działalności  pożytku  publicznego.  Dożywianie  dzieci  w  formie  II
śniadania i obiadu w czasie jednego m-ąca wakacji jest uzasadnione, gdyż większość
dzieci przychodzi bez śniadania, a pierwszy ciepły posiłek jaki zjedzą w ciągu dnia
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późnym popołudniem po powrocie rodziców z pracy.  Dlatego Parafia we własnym
zakresie zapewnia uczestnikom letnich zajęć II śniadanie (bułka słodka + napój) oraz
obiad (II danie, owoc, napój) 

 wycieczki, wyjścia i wyjazdy o charakterze kulturalnym i turystyczno-rekreacyjnym – 
§ 4. Dodatkowe formy pracy Klubowego Centrum „Duszek”  prowadzonej  jako odpłatna
działalność pożytku publicznego jest: 

 wycieczki,  wyjść  i  wyjazdów o charakterze  kulturalno-poznawczym i  turystyczno-
rekreacyjnym - w czasie letnich wakacji

Rozdział III
ORGANIZACJA KLUBOWEGO CENTRUM „DUSZEK”

§ 1. Podstawową jednostką  organizacyjną  Klubowego Centrum „Duszek” są zajęcia  stałe
ujęte w stałym tygodniowym planie zajęć.
§ 2. Zajęcia stałe tworzy się dla co najmniej 10 wychowanków.
§ 2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na
mniejszą liczbę wychowanków.
§ 3. Maksymalna ilość uczestników w zajęciach Klubowego Centrum „Duszek”  wynosi 30
osób
§ 4. Zajęcia w Klubowym Centrum „Duszek” trwają od poniedziałku do piątku od godz. 1500

do 1900

§  5. Oprócz  zajęć  stałych  Klubowe  Centrum  „Duszek”   prowadzi  zajęcia  o  charakterze
okresowym i okazjonalnym (masowym). 
§ 5.1. Zajęcia o charakterze okresowym odbywają się w okresie wakacji 
§ 5.2. Zajęcia o charakterze okresowym odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 900

do 1500

§ 6. Klubowe Centrum „Duszek” opracowuje własne programy i plany pracy.
§  7. Klubowe  Centrum  „Duszek”   prowadzi  działalność  w  okresie  całego  roku
kalendarzowego.

Rozdział IV
ORGAN PROWADZĄCY, KADRA KIEROWNICZA, PEDAGOGICZNA

I WOLONTARIUSZE

§ 1. Organ prowadzący
 Organem  prowadzącym  Klubowym  Centrum  „Duszek”  jest  Rzymsko-Katolicka

Parafia pw. Ducha Świętego, ul. Bardzka 2/4, 50-517 Wrocław
 Rzymsko-Katolicka  Parafia  pw.  Ducha  Świętego  jest  reprezentowana  przez  

ks. proboszcza – ks. Czesław Jan Mazur
§ 2. Kadra kierownicza

1.  Koordynator Klubowego Centrum „Duszek”
 Do zadań koordynatora należą:

a) Czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubowego Centrum „Duszek”
b) reprezentuje  grupę  na  zewnątrz,  a  także  jest  osobą  kontaktową  w relacjach  z

Urzędem lub innymi instytucjami. 
c) Przygotowuje i sporządza umowy, porozumienia, raporty i sprawozdanie
d) Rozlicza wszystkich pracowników
e) Załatwia wszelkie formalności, zakupy
f) Rozwiązuje wszystkie problemy, które mogą się pojawić
g) Pilnuje wszelkich terminów i zobowiązań
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h) Jest przełożonym pozostały pracowników
 Koordynatorem  Klubowego  Centrum  „Duszek”  może  być  osoba  z  wyższym

wykształceniem.
2. Kierownik Klubowego Centrum „Duszek”
 Klubowym  Centrum  „Duszek”  kieruje  kierownik,  który  jest  jednocześnie

wychowawcą.  W  razie  jego  nieobecności  placówką  kieruje  osoba  przez  niego
wyznaczona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 Kierownik  jest  przełożonym  wszystkich  pracowników  i  wolontariuszy,  którzy
pracują w Klubowym Centrum „Duszek”

 Do zadań kierownika należy:
a) opracowanie  zakresów  czynności  i  obowiązków  podległym  pracownikom  i
wolontariuszom,
b) prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi,  przeciwpożarowymi, BHP
oraz nad bezpieczeństwem podopiecznych i pracowników,
c) dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji uczestników
zajęć Klubowego Centrum „Duszek”
d) dbanie  o  zachowanie  tajemnicy  służbowej  i  zawodowej  w  sprawach
dotyczących dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.

 Kierownikiem  Klubowego  Centrum  „Duszek”  może  być  osoba,  która  posiada
następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie  wyższe  magisterskie  na  kierunku:  pedagogika,  pedagogika
specjalna,  pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza,  resocjalizacja,  psychologia,
praca socjalna albo na innym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w
zakresie  psychologii,  pedagogiki,  socjoterapii,  terapii  pedagogicznej  lub
resocjalizacji,

b) co najmniej trzyletni staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
§ 3. Wychowawcy Klubowego Centrum „Duszek”

 Wychowawca planuje, organizuje i prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczą:
a) z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem,
b) z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka,
c) z innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzinę w wychowaniu dziecka.

 Wychowawcy powinni posiadać następujące kwalifikacje:
a) Wychowawca  -  ukończone  studia  wyższe  na  kierunku:  pedagogika,  pedagogika

specjalna,  pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza,  resocjalizacja,  psychologia,
praca  socjalna  albo  na  innym  kierunku,  uzupełnione  uprawnieniami
pedagogicznymi  i  odpowiednimi  kursami  przygotowującymi  do  pracy  w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

§ 4. Wolontariusze
    Działalność  Klubowego Centrum „Duszek”  może być wspierana przez wolontariuszy,
szczególnie  w   zakresie  rozszerzenia  opieki  nad  dziećmi,  rozwijania  ich  indywidualnych
zainteresowań i zdolności, pomocy w nauce, korepetycji

 Wolontariuszem w Klubowym Centrum „Duszek” może być osoba:
a) pełnoletnia  (w  uzasadnionych  przypadkach  może  być  to  osoba,  która  nie  ma

ukończonych 18 lat)
b) niekarana, 
c) posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w Klubowym Centrum

„Duszek”
 Koordynator  Klubowego  Centrum  „Duszek”  ma  obowiązek  zawrzeć  pisemne

porozumienie o zatrudnieniu wolontariusza. 
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a) porozumienie,  które  zawiera  koordynator  Klubu  „Duszek”  z  wolontariuszem,
określa:

 zakres, sposób i czas wykonywania zadań przez wolontariusza,
 zobowiązanie  wolontariusza  do  działania  w  porozumieniu  i  za  zgodą
kierownika  Klubowego  Centrum  „Duszek”  lub  wyznaczonego  przez  niego
wychowawcy,
 zobowiązania  wolontariusza  do  zachowania  tajemnicy  w  sprawach,
dotyczących dzieci znajdujących się w placówce oraz ich rodzin,
 postanowienia o możliwości rozwiązania porozumienia

 Kierownik  Klubowego Centrum „Duszek”  ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy
poinformować o zadaniach, obowiązkach oraz konieczności zachowania tajemnicy w
sprawach dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.

 Wolontariusz  wykonuje  zadania odpowiadające  świadczeniu  pracy  pod  nadzorem
kierownika  Klubowego  Centrum  „Duszek”  lub  wyznaczonego  przez  niego
wychowawcy.

 Na  prośbę  wolontariusza  kierownik  Klubowego  Centrum  „Duszek”  wydaje  mu
pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń, odpowiadających świadczeniu pracy na
rzecz Klubowego Centrum „Duszek”.

Rozdział V
WYCHOWANKOWIE KLUBOWEGO CENTRUM „DUSZEK”

§ 1.  Wychowankowie
 Miejsce w Klubowym Centrum „Duszek” jest dostępne dla każdego dziecka,  które

chce  przebywać  tutaj  wspólnie  z  innymi,  bawić  się  odrabiać  lekcje  i  korzystać  z
pomocy dydaktycznej

 Wychowankowie  mogą  przebywać  w Klubowym  Centrum „Duszek”  w godzinach
otwarcia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 1900 tylko pod opieką
kierownika lub/i wychowawcy lub/i wolontariusza

 Z Klubowego Centrum „Duszek”” mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 6 do
17 lat z wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i średnich i/lub mieszkająca
na terenie Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem:

a) zaniedbanych wychowawczo,
b) pochodzących z grup ryzyka,
c) mających problemy z nauką, zachowaniem, 
d) niewykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

W przypadku braku uzasadnionych przeciwwskazań w klubie mogą przebywać dzieci
niepełnosprawne.

 Każde dziecko ma prawo do:
a) opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć

organizowanych w Klubowym Centrum „Duszek” i poza jego terenem
b) poszanowania  jego  godności  osobistej,  przekonań  religijnych,  ochrony  przed

przemocą, życzliwego  traktowania
c) uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji
d) uczestniczenia w zabawach i grach sportowych
e) korzystania z książek, gier i sprzętu sportowego
f) uczestniczenia w zajęciach oferowanych w Klubowym Centrum „Duszek”

g) rozwijania swoich zainteresowań, kreatywności
h) wyjazdu na wycieczki, plener plastyczny, wyjście do kina, teatru, muzeum
 Każde dziecko ma obowiązek:
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a) zgodnie współdziałać z innymi w grach i zabawach
b) uczestniczyć w zajęciach proponowanych w Klubowym Centrum „Duszek”
c) dbać i szanować sprzęt
d) zachować ciszę i skupienie podczas zajęć, które tego wymagają
e) zachować się w sposób przyjazny i koleżeński wobec samych siebie i dorosłych
f) przychodzić punktualnie na zajęcia
g) szanować i dbać o innych uczestników zajęć

 Za naganne zachowanie, które będzie karane uważa się:
a) przejawianie  agresji  wobec  innych,  przezywanie,  używanie  przekleństw,

dokuczanie, wyśmiewanie, bicie
b) celowe niszczenie mienia, kradzieże
c) przeszkadzanie w lekcjach i zajęciach

 Kary i nagrody
a) za nienaganne i wzorowe zachowanie przysługują nagrody i wyróżnienia
b) łamanie i niedostosowanie się do obowiązków przysługuje kara

- upomnienie w cztery oczy
- upomnienie na forum grupy
- czasowe opuszczenie świetlicy
- całkowite wydalenie

 Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy musi być odpowiednia
do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.

 W czasie  zajęć odbywających  się  w ramach zajęć  klubowych  pod opieką  jednego
dorosłego powinno przebywać do 10 dzieci.

 W zajęciach Klubowego Centrum „Duszek” powinno stale uczestniczyć nie mniej niż
10 dzieci.

 Korepetycje są udzielane indywidualnie i w zależności od potrzeb dzieci
 Wychowankowie  są  przyjmowani  bez  skierowań,  na  zasadzie  dobrowolnego  i

wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica (wypełnienie karty pobytu
dziecka).

 Wychowankowie  mogą  być  również  zgłaszani  przez  instytucje:  poradnie,  szkoły,
kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. 

 Wychowankowie wpisywani są do dziennika zajęć.
     

Rozdział VI
ZAJĘCIA  KLUBOWEGO CENTRUM „DUSZEK”

Działania podjęte w ramach realizacji  zadania publicznego Klubowe Centrum Aktywności
dzieci i młodzieży „Duszek” zmierzają do przygotowania i przeprowadzenie takich zajęć, aby
ich  atrakcyjność  zaspokoiła  ich  potrzebę  spędzania  czasu  poza  nauka  szkolną  w grupach
podwórkowych, tak często narażających i zmuszających młodego człowieka do przemocy i
sięgania  po środki  odurzające.  Chcemy uświadomić  młode pokolenie,  że  życie  z  dala  od
uzależnień i patologii społecznej to dobry cel do prowadzenia zdrowego trybu życia. Dlatego
naszym hasłem przewodnim będzie: Twoje zdrowie w twoich rękach. Musimy uświadomić
młodemu  człowieka,  że  zdrowie  to  aktywność,  ale  nie  tylko  ta  fizyczna,  ale  również
społeczna i umysłowa. Potrzebna jest:

 Edukacja  dzieci  i  młodzieży  –  prowadzenie  zajęć  prozdrowotnych  z  profilaktyki
uzależnień  (uświadomienie  o  istniejącym zagrożeniu  alkoholizmem,  narkomanią,  o
zagrożeniach  podwórkowych),  wykłady z higieny osobistej  i  zdrowym odżywianiu
(dzieci jedzą byle co i szybko, co ma zgubny wpływ na ich organizm i ogólny rozwój)
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Organizujemy wycieczki ekologiczne i warsztaty, spotkania z ludźmi zajmującymi się
profilaktyką uzależnień, zdrowym trybem życia, ochroną środowiska naturalnego;

 Aktywność społeczna – dzieci z tak różnych środowisk często są nieśmiałe i ulegają
zgubnemu wpływowi mocniejszych i bardziej  stanowczych kolegów. Nasze zajęcia
pozwolą  zdobyć  umiejętności  interpersonalne  (poprzez  organizowanie  zajęć
zespołowych  sportowych  jak  również  manualnych  –  dziecko  nabywa  umiejętności
nawiązywania  kontaktów  z  innymi,  słuchania,  rozwiazywania  konfliktów,
asertywności – tak potrzebnej w kontaktach z dealer’ami, czy osobami zachęcającymi
do przestępstwa czy sięgania po różne używki). Integracja międzypokoleniowa dzięki
wspólnym  zajęciom  młodych  ludzi  i  osób  po  50  roku  życia  pozwalają  dzieciom
zrozumieć i być bardziej wyrozumiałym dla osób starszych. Wspólne organizowanie
zajęć, festynów, zabaw w znacznym stopniu aktywizuje społecznie młodych ludzi.

 Aktywność  fizyczna  -  ruch,  nie  tylko  czyni  dziecko  sprawniejszym,  ale  i
mądrzejszym.  Przez  niego  następuje  odkrywanie  uzdolnień  i  talentów,  dlatego  tak
ważne jest  prowadzenia  zajęć ruchowych podnoszących  sprawność psychofizyczną
młodego  człowieka.  Wiemy,  że  nie  każdy  jest  urodzonym  sportowcem,  dlatego
naszym uczestnikom zadania proponujemy różne formy aktywności fizyczne – od gry
w piłkarzyki, bilarda, po zajęcia taneczno-ruchowe, spacery, zabawy i gry na świeżym
powietrzu.

 Aktywność umysłowa – rozwój intelektu młodego człowieka nie opiera się tylko na
dobrych  ocenach  w  szkole,  ale  również  na  umiejętności  kreatywnego  myślenia  i
umiejętności  rozwiazywania  problemów.  Aktywność  dziecka  rozwija  się  dzięki
sprawności manualnej. Sprawne ręce - sprawny umysł, dlatego zajęcia prowadzone w
Klubowym  Centrum  Aktywności  dzieci  i  młodzieży  „Duszek”  pozwolą  rozwinąć
własną  kreatywność,  poszerzyć  horyzonty  myślowe  dzięki  organizowanym
spotkaniom z ciekawymi ludźmi, wyjściom kulturalnym. Dostępność do książek, gier
planszowych  edukacyjnych  i  logicznych,  internetu  pozwoli  młodemu  człowiekowi
poszerzyć  swój  zasób  wiedzy  i  odkryć  ciekawostki  ze  świata  nauki  i  przyrody.
Oczywiści  dla  tych  dzieci,  które  chcą  wykorzystać  czas  po  zajęcia  szkolnych  na
doskonalenia swoich umiejętności językowych, matematycznych, polonistycznych itp.
też znajdzie się możliwość rozwijania swoich umiejętności w interesującej dziedzinie
wiedzy.
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