PATVIRTINTA
JDC Tarybos susirinkimo
protokolu 2006-03-03

PANEVĖŽIO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS
TARYBOS NUOSTATAI

1. BENDROJI DALIS
1. JDC taryba - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų (lankytojų globėjų) ir centro
personalo atstovus svarbiausiems centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
2. JDC taryba veikia remdamasi šiuose nuostatuose suformuluotais įgaliojimais, kurie neprieštarauja
centro nuostatams.
3. JDC

taryba atstovauja centro darbuotojams, tėvams (globėjams), centro lankytojams

(jaunuoliams)
4. JDC taryba yra renkama 2 metams slaptu balsavimu. Centro tarybą sudaro 2 tėvai, 3 socialiniai
darbuotojai, 2 kiti darbuotojai.
5. JDC taryba renkama: centro darbuotojai - centro bendruomenės darbuotojų susirinkime, tėvų
atstovai - visuotiniame tėvų susirinkime.
6. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių
balsų dauguma. Centro tarybos nutarimus, kurie prieštarauja centro veiklą reglamentuojantiems
dokumentams, centro direktorius teikia svarstyti iš naujo.
7. Centro taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems centro bendruomenės nariams.

II.

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI

8. Aprobuoja centro veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbinio užimtumo
organizavimo tvarką, veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis.
9. Aptaria siūlymus dėl papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
10. Teikia siūlymus centro direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; vertina
centro vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
11. Inicijuoja centro bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
12. Teikia pasiūlymus jaunuolių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimais.
13. Skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
14. Rūpinasi centro ūkine ir finansine veikla.

III.

VADOVAVIMAS

15. Centro tarybai vadovauja jos išrinktas pirmininkas (centro direktorius negali būti išrinktas
pirmininku).
16. Centro tarybos pirmininką tarybos nariai renka slaptu balsavimu.
17. Centro tarybos posėdžiai šaukiami du kartus per metus.
18. Centro tarybos posėdžių protokolus rašo atviru balsavimu išrinktas sekretorius.
19. Centro tarybos sprendimai priimami balsų dauguma.

IV.

SAVITARPIO SANTYKIAI IR RYŠIAI

20. Centro taryba palaiko ryšius su miesto, apskrities socialinės paramos, kultūros, švietimo ir sporto
skyriais, kitų centrų tarybomis, visuomeninėmis organizacijomis.

V.

TURTAS, FINANSAVIMAS IR LĖŠOS

21. Centro tarybos fondas gali būti sudaromas tėvų, visuomenės organizacijų, visuomenės atstovų
savanoriškais įnašais.
22. Tarybos fondo lėšos naudojamos pagal sąmatą.

VI.

ATSAKOMYBĖ

23. Centro taryba atsiskaito už savo darbą vieną kartą per metus visuotiniame bendruomenės
susirinkime.

VII.

REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

24. Taryba reorganizuojama arba likviduojama reorganizavus arba uždarius centrą.

______________________

