REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
NA ROK 2016
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Centrum Aktywności Seniora zostało utworzone w celu integracji i aktywizacji
społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych.
1.2. Obszarem działania CAS-u jest Dzielnica I Stare Miasto we współpracy z innymi
dzielnicami miasta Krakowa
1.3. Członkami CAS-u mogą być seniorzy (osoby 60+) i inne osoby zainteresowane jego
działalnością, które podpiszą deklarację członkostwa w CAS.
1.4. Finansowanie działalności CAS-u jest realizowane w ramach dotacji Urzędu Miasta
Krakowa.
1.5. CAS pobiera miesięczne składki członkowskie w wysokości 5 zł.
1.6. Dopuszczalne jest wspieranie działalności CAS-u z innych źródeł, np. typu
sponsorskiego.6
1.7. CAS prowadzony jest przez Stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”,
a jego siedzibą jest budynek Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
przy ul. Krupniczej 38, 31-123 Kraków
2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
2.1. CAS został powołany w celu prowadzenia działalności integracyjnej,
kulturalnej, turystycznej i edukacyjnej, obejmującej w szczególności organizowanie:
1) spotkań towarzyskich;
2) prelekcji i spotkań autorskich;
3) wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych;
4) spotkań okolicznościowych;
5) zakupów biletów do placówek kultury ( teatry, koncerty itp.)
6) zajęć edukacyjnych
3. MISJA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
3.1. Misją CAS-u jest organizacja i integrowanie środowiska osób starszych
3.2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i rozwijanie aktywności społecznej poprzez
organizację czasu wolnego

3.3. Organizowanie spotkań, imprez okolicznościowych i zajęć edukacyjnych, które sprzyjają
poprawie stanu zdrowia oraz przyczyniają się do rozwoju osobistego i intelektualnego

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Członkami CAS-u mogą być osoby, które podpisały deklarację członkostwa
4.2. Każdy członek CAS-u ma prawo do:
- korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonej przez CAS
- poszanowania swoich praw i godności osobistej
4.3. Do obowiązków członków CAS należy:
a) poszanowanie praw i godności osobistej innych członków
b) dbałość o poszanowanie sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki
oraz dbanie o porządek
c) przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia
4.4. Na terenie siedziby CAS-u obowiązuje zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym
oraz zakaz palenia papierosów
4.5. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia
z listy członków CAS-u.

