
UCHWAŁA NR XLIII/837/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2014 roku 

 

w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień dla Dzieci 

i MłodzieŜy w Rogoźnie  

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje. 

 

§ 1 

 

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/518/2009 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum 

Profilaktyki UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy w Rogoźnie wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 6 

 

1. Celem działania Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-

interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem 

tematyki uzaleŜnień oraz szeroko pojętej interwencji kryzysowej, promowania zdrowia  

i aktywnych form wypoczynku dziecięcego.  

2. Cel, o którym mowa w ust.1, realizowany jest we współpracy z nauczycielami, będącymi 

opiekunami uczestników turnusu oraz dyrekcją szkoły, do której uczęszcza uczestnik 

turnusu. 

3. Cele i zadania określone w ust. 1, ust. 2 oraz § 7 kierowane są do dotkniętych problemami 

społecznymi dzieci i młodzieŜy zamieszkujących w kraju i poza krajem.” 

 

 

 



2) § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Do zadań Centrum naleŜy dostarczenie dzieciom i młodzieŜy doświadczeń 

społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych, 

kształtowanie zachowań prozdrowotnych – w szczególności w zakresie przeciwdziałania 

uzaleŜnieniom, wspomaganie wychowania, opieki szkolnej i rodzinnej oraz wzmocnienie 

ogólnej kondycji psychofizycznej. Biorąc pod uwagę zapisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 roku poz. 596 ze zm.). Centrum będzie takŜe 

wspierać kultywowanie patriotyzmu, kształtowanie świadomości narodowej, utrzymania 

więzi z krajem oraz pomoc dzieciom i młodzieŜy, dotkniętych problemami społecznymi 

zamieszkujących w kraju i poza krajem.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/837/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2014 roku 

 

 

w sprawie zmiany statutu Regionalnego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień dla Dzieci 

i MłodzieŜy w Rogoźnie  

 

 

 

 Regionalne Centrum Profilaktyki UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy w Rogoźnie 

zostało utworzone z dniem 4 sierpnia 2009 na podstawie uchwały  XXXVII/518/ 09 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 roku. Centrum stanowi jednostkę 

budŜetową Samorządu Województw Wielkopolskiego, którego główną misją jest 

wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły i rodziny. 

 Celem działania Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno – 

interwencyjnych oraz edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną  

z uzaleŜnieniami. Centrum zajmuje się takŜe promocją zdrowia oraz aktywnych form 

wypoczynku, poprzez dostarczenie dzieciom i młodzieŜy doświadczeń społecznych, 

mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych. 

 Proponowane zmiany w statucie ułatwią dostęp do korzystania z programu Centrum 

dzieciom i młodzieŜy z Polski oraz innych krajów. W zadaniach pojawi się takŜe zapis  

o kultywowaniu patriotyzmu i pomocy w utrzymywaniu więzi z krajem ojczystym. 

   

 

 

 

 

 


