Załącznik nr 2
do uchwały nr V/111/15
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

STATUT
Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego
w Toruniu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu zwane dalej Centrum jest
jednostką budżetową samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 2. Celem działania „Centrum” jest realizacja zadań samorządu województwa
kujawsko-pomorskiego w zakresie polityki społecznej.
§ 3. 1. Siedzibą Centrum jest miasto Toruń.
2. Centrum obejmuje swym działaniem obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Do podstawowych zadań Centrum należy:
1) wspieranie samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych w działaniach na
rzecz rozwoju kapitału społecznego regionu;
2) wsparcie na rzecz rozwoju infrastruktury oraz usług opieki nad osobami
niesamodzielnymi w regionie;
3) wspieranie działań służących rozwojowi i upowszechnianiu usług społecznych i
placówek dostępnych w gminie, powiecie i regionie oferujących pomoc dzienną dla
osób starszych;
4) wsparcie organizatorów wolontariatu oraz promocja i upowszechnianie wolontariatu
w regionie;
5) wspieranie rozwiązań mających na celu organizację lokalnych społeczności na rzecz
aktywnej integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6) stymulowanie i wzmacnianie działań na rzecz wyrównywania szans rozwoju
społecznego, edukacyjnego i kulturalnego osób i rodzin ze środowisk
defaworyzowanych;
7) wspieranie programów aktywizujących społecznie i zawodowo osoby bezdomne;

8) rozwój sieci współpracy różnych podmiotów w tym samorządu, ośrodków pomocy
społecznej, szkół, bibliotek, domów kultury, policji, prokuratury, organizacji
pozarządowe w sferze integracji społecznej;
9) realizacja i wspieranie działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności
funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy
środek wychowawczy lub poprawczy;
10) realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej z zakresu polityki społecznej;
11) realizowanie zadań samorządu województwa wynikających z zapisów ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym w szczególności:
a) opracowywanie, aktualizowanie, realizacja i koordynacja strategii wojewódzkiej
w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju
województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy społecznej,
b) organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
c) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów
pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz
ograniczania tego zjawiska,
d) diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w regionie,
e) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
f) koordynowanie i monitoring działań na rzecz ekonomii społecznej,
g) działania na rzecz zwiększenia roli podmiotów ekonomi społecznej w realizacji
zadań publicznych,
h) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem
regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
i) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, na podstawie ocen
sporządzanych przez gminy i powiaty z obszaru województwa, uwzględniające
kwestie i problemy społeczne wynikające z przyjętej strategii oraz przekazywanie
jej właściwemu wojewodzie w terminie określonym w ustawie o pomocy
społecznej,
j) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczpospolitej
Polskiej
w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku
przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
k) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi realizowanymi w
związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
l) realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zleconych przez Samorząd
Województwa oraz inne podmioty.
§ 5. Przy realizacji swych zadań Centrum współpracuje w szczególności z organami
administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami

wyznaniowymi, uczelniami wyższymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami i
osobami prawnymi i fizycznymi.

Rozdział 2
Struktura Centrum
§ 6. 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Dyrektor Centrum działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ponosi odpowiedzialność za
funkcjonowanie jednostki.
3. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora oraz
głównego księgowego oraz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników.
4. Szczegółową organizację pracy, zakres działania poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz tryb pracy Centrum, określa Regulamin Organizacyjny ustalany
przez dyrektora Centrum.
5. W strukturze Centrum wyodrębnia się regionalny ośrodek polityki społecznej, który
realizuje zadania samorządu województwa wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej.

Rozdział 3
Zasady gospodarki finansowej
§ 7. 1. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu samorządu województwa
kujawsko-pomorskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzany przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 8. Zmiany w statucie następują w trybie właściwym do jego nadania.

