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STANOVY
CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Stanovy Centra pro rodinu a sociální péči jsou vydávány v souladu s Kodexem kanonického práva (CIC) a dalších obecných i partikulárních církevních norem a se zák. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění.
Čl. I.
Založení
§ 1. Centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen „CRSP“) bylo založeno diecézním biskupem brněnským, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a podle kán. 114 až 116 a 312 Kodexu kanonického práva (CIC) jako církevní veřejná právnická osoba.
Čl. II.
Právní postavení, působnost a sídlo
§ 1. CRSP jakožto právnická osoba má právní osobnost a bez zřetele na předmět své činnosti má práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.
§ 2. CRSP působí na území brněnské diecéze.
§ 3. Sídlem CRSP je Josefská 516/1, Brno, Brno-město, PSČ: 602 00.
Čl. III.
Účel a předmět činnosti
§ 1. CRSP je zakladatelem založeno jako účelové zařízení pro obecně prospěšnou činnost – poskytování sociálních služeb se zaměřením na rodinu a znevýhodněné sociální skupiny – děti, mládež a seniory. Obecně prospěšné služby jsou veřejnosti poskytovány za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.
§ 2. Pro naplnění svého poslání CRSP zejména:
	Koordinuje, poskytuje a podporuje pastorační a odborné služby rodinám.

Poskytuje vzdělávací programy na podporu harmonického partnerství, manželství a rodičovství, včetně přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství.
Usiluje o vytváření dobrých podmínek pro život rodin v obcích, městech a regionech, podílí se na tvorbě rodinné politiky na všech úrovních.
Vyhledává dobrovolné spolupracovníky a zajišťuje jejich vzdělávání.
Připravuje a zajišťuje vzdělávací programy pro různé skupiny veřejnosti (rodiče, děti, mládež, snoubence, rodiče na rodičovské dovolené, osamělé rodiče, rodiny v krizi, sociálně slabé a dysfunkční rodiny a seniory.)
Poskytuje další vzdělávání pedagogickým pracovníkům.
Poskytuje vzdělávání sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Poskytuje další vzdělávání pracovníkům organizací, poskytujících služby rodinám.
Vytváří programy pro volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, mládeže, rodičů a seniorů, včetně zdravotního a kondičního cvičení a jiných tělovýchovných a sportovních aktivit.
Poskytuje službu informačního centra pro občanské a církevní organizace a iniciativy, zaměřené na pomoc rodinám.
Pomáhá při zakládání a rozvoji prorodinných organizací, církevních a občanských aktivit zaměřených na rodinu.
Zajišťuje sociálně právní, psychologické, poradenské a mediační služby rodinám, osamělým rodičům a seniorům, podílí se na sociálně právní ochraně dětí.
Rozvíjí sociální programy pro disfunkční, sociálně slabé a neúplné rodiny a seniory.
Ve svých programech umožňuje integraci rodin s postiženými dětmi.
Spolupracuje s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními, českými i zahraničními institucemi.
Seznamuje veřejnost s poznatky o rodinné a manželské problematice a sociální péči prostřednictvím médií a vlastní publikační činnosti.
Může řídit z pověření místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, svoje pobočky, které zřídí k plnění úkolů souvisejících s činností CRSP.
Poskytuje služby bez ohledu na vyznání, politickou nebo národnostní příslušnost klientů.
Čl. IV.
Řízení CRSP
§ 1. CRSP řídí jeho ředitel, který je statutárním orgánem.
§ 2. Ředitele CRSP jmenuje a odvolává diecézní biskup brněnský, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského.
§ 3. Ředitel CRSP řídí práci všech pracovníků CRSP. Zajišťuje výkon všech práv a povinností, vyplývajících z pracovněprávních a jiných obecně závazných právních předpisů.
§ 4. Ředitel CRSP jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Ředitel se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. K platnosti jednání v režimu mimořádné správy dle Partikulárního zákona č. PZ 5.2 O správě diecézního majetku je vždy nezbytný k danému právnímu úkonu (právnímu jednání) souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského.
§ 4. Organizační záležitosti jsou podrobněji rozpracovány v organizačním řádu, který vydává ředitel CRSP po předchozím schválení diecézním biskupem brněnským.

Čl. V.
Ekonomické zdroje a hospodaření
§ 1. CRSP hospodaří samostatně s prostředky dle rozpočtu schváleného diecézním biskupem brněnským.
§ 2. Vyúčtování hospodaření CRSP po ukončení finančního roku schvaluje diecézní biskup brněnský, po vyjádření Ekonomické rady brněnské diecéze..
§ 3. CRSP zpracovává výroční zprávu o své činnosti a hospodaření za kalendářní rok a zveřejňuje ji na svých webových stránkách po vyjádření Ekonomické rady brněnské diecéze a diecézního biskupa brněnského.
Čl. VI.
Zánik
§ 1. CRSP může zaniknout na základě rozhodnutí diecézního biskupa brněnského nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. 
§ 2. Při likvidaci CRSP přechází veškerý majetek a všechny závazky na Biskupství brněnské.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
§ 1. Za podmínek vymezených kán. 413, 419 a násl. CIC vykonávají osoby určené v těchto ustanoveních úkony při výkonu funkce v totožném rozsahu jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského.
§ 2. Tyto Stanovy ruší dosavadní Stanovy CRSP ze dne 28. 12. 2010, účinné od 1.1. 2011. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2014.
V Brně 1. 9. 2014
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