Statut
Stowarzyszenia
na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego

„GRONO”

1

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§1
Organizacja pozarządowa działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego
„GRONO”, w dalszych postanowieniach statutu zwana „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „GRONO”, z wyjątkiem dokumentów urzędowych.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia miasto Lubin. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z poszanowaniem prawa
miejscowego.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.-Prawo o stowarzyszeniach (DZ. U. nr 20, poz.104) oraz niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o tym samym lub
podobnym profilu i celach działań.. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci okrągłej z logo i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem na zasadach określonych w przepisach
szczególnych. Nazwa stowarzyszenia, jego logo i pieczęć są prawnie zastrzeżone.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, wolontariuszy i sympatyków. Do prowadzenia swoich działań może
zatrudniać pracowników oraz powoływać biura regionalne oraz za granicą. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby
nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział II.
Cele i formy działania
§7
Celami statutowymi Stowarzyszenia jest:

•

Udzielenie wszechstronnej pomocy, wsparcia i wyrównywanie szans dla osób:

•

z zaburzeniami psychicznymi,

•

z uzależnieniami,
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•

starszych oraz ich rodzin i opiekunów,

•

zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i niedostatku ekonomicznym, w
tym emigrantów, uchodźców oraz osób przebywających na warunkowych zwolnieniach lub byłych więźniów,

•

długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie z powodu nieporadności społeczno-ekonomicznej,

•

w rodzinach dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niewydolnych wychowawczo,

•

samotnie wychowujących dzieci oraz będących rodziną zastępczą oraz dla młodzieży zagrożonej sieroctwem,

•

opiekujących się ciężko chorymi i pełniących role opiekunów paliatywnych w tzw. hospicjach domowych,

•

przewlekle chorych i nieuleczalnie chorych oraz niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo,

•

które przeżyły śmierć dziecka oraz dla rodziców nieuleczalnie chorych dzieci objętych opieką hospicyjną,

•

będącymi ofiarami przemocy w rodzinie,

•

będących w kryzysie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne z powodu sytuacji społeczno-ekonomicznej
swoich rodzin,

•

ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,

•

pacjentom przebywającym na oddziałach szpitalnych i szpitalno-rehabilitacyjnych.

Rozwój usług społecznych mających na celu wsparcie osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

•

pomoc i wsparcie psychologiczno-prawne, organizowanie form wsparcia rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, dla osób
starszych, samotnych oraz doświadczonych życiowo, którym może grozić wykluczenie społeczne,

•

partycypację społeczną seniorów poprzez zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych,

•

zwiększanie integracji społecznej i zawodowej osób: z zaburzeniami psychicznymi, cierpiących z powodu uzależnień, osób
niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także osób adaptujących się do nowego środowiska, a także
dla osób przebywających na emigracji,

•

tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, niepełnosprawnych,
starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób przebywających na warunkowym zwolnieniu lub byłych więźniów,
emigrantów i uchodźców, jak również dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, inicjowanie i realizowanie działań
zmierzających do poprawy ich sytuacji,

•

przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi,
uzależnionymi, niepełnosprawnymi,

•

przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu osób starszych, schorowanych, samotnych, w celu zwiększenia ich aktywności społecznej,
zawodowej, sportowej i dotyczącej różnych stref życia, związanych z tzw. „godnym starzeniem się”,

•

tworzenie, promocję i realizację programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans społecznych i ekonomicznych tych osób (w tym osób niepełnosprawnych),

•

integracja i psychoedukacja rodzin w zakresie zapobiegania uzależnieniom i innym dysfunkcjom;

•

przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy, również poprzez prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie występujących zjawisk
patologii społecznej dotyczących: używania i nadużywania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków); dla ofiar
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przemocy seksualnej, dla ofiar mobbingu, w celu przeciwdziałania prostytucji nieletnich, dla ofiar przemocy w rodzinie,

•

kształtowanie kompetencji rodzicielskich oraz relacji rodzic-dziecko,

•

promowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie informacji na temat ryzyka, jakie niosą za sobą uzależnienia,

•

promowanie i poprawa wizerunku aktywnej polityki społecznej wśród pracodawców,

•

wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych oraz wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni,
bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

Działania związane z psychologią sportu, a w szczególności:

•

analiza i wsparcie w prawidłowym wyznaczeniu celów, radzenie sobie ze stresem, nauka koncentracji, wzmacniania pewności siebie,

•

praca nad poprawą komunikacji na linii trener-zawodnicy, wparcie dla trenerów w codziennej pracy,

•

pomoc w momentach załamania, kontuzjach, wsparcie dla byłych sportowców, zwłaszcza takich, których kariera została przerwana nagle.

Pomoc i wsparcie psychologiczno-prawne dla wszystkich osób szukających wsparcia psychologicznego, będących w kryzysie, szukających
terapii indywidualnej i grup wsparcia.
Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważonego rozwoju, poszanowania dla środowiska naturalnego, integracji i
współdziałania, a w szczególności:

•

promocja i organizacja wolontariatu, działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

•

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród
osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą oraz m. in. rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie
przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

•

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
w tym m. in. działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji,

•

upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet,

•

rozwijanie wartości społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz popularyzacji kultury fizycznej i sportu,

•

działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu
terytorialnego,

•

działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, rozprzestrzenianiu się
niekorzystnych stereotypów w różnych grupach społecznych,

•

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

•

działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

•

inspirowanie nowatorskich działań w zakresie polityki społecznej, upowszechnianie „dobrych praktyk” w działalności pozarządowej,
szerzenie wiedzy o usługach i możliwościach społecznych,

•

tworzenie i realizacja programów edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, współdziałanie z organami administracji publicznej,
instytucjami edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla dobra i na ich rzecz,

•

promowanie wszelkich form terapeutycznych oraz treningów społecznych korzystnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz dla wszystkich osób, które ich potrzebują,

•

działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z
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zaburzeniami zdrowia psychicznego,

•

wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami,
niepełnosprawnych, starszych, dzieci i młodzieży i ich rodzin, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

•

szkolenia i warsztaty dla kadry pedagogicznej w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza tzw. młodzieżą trudną,

•

prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży,

•

prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania wzajemnej agresji i przemocy wśród uczniów szkół średnich,
gimnazjalnych oraz podstawowych,

•

prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie rozpoznawania wszelkich objawów ryzyka rozwojowego wśród dzieci i młodzieży,

•

rozwijanie i profilaktyka wiedzy na temat geriatrii oraz opieki paliatywnej,

•

organizowanie różnorodnych form współpracy z miejscowymi organami opieki i wsparcia społecznego,

•

działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

•

tworzenie kampanii promocyjno-edukacyjnych dotyczących ekologii i ochrony środowiska;

•

opracowywanie zbiorów „dobrych praktyk”, analiz, raportów dotyczących środowiska naturalnego i jego ochrony;

•

współdziałanie z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za środowisko naturalne i ochronę przyrody;

•

działania wspomagające różne formy opieki nad pacjentami przebywającymi na oddziałach szpitalnych i szpitalno-rehabilitacyjnych;

•

wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju;

•

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in. działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej
oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, działania na rzecz mniejszości narodowych;

•

działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i polskiej historii oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;

•

nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i tradycji;

•

działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

•

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in. działania wspierające rozwój turystyki.
§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

•

integrowanie członków Stowarzyszenia, osób fizycznych i innych osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji, w tym kościołów
i związków wyznaniowych zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

•

tworzenie grup wsparcia, grup otwarcia, terapii grupowej i indywidualnej, warsztatów interpersonalnych, spotkań otwartych ze
specjalistami,

•

organizowanie sympozjów, konferencji, konkursów oraz organizowanie kampanii społecznych;

•

organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów zawodowych oraz praktyk i staży zawodowych, mających na celu podniesienie kwalifikacji
i wyrównanie szans na rynku pracy ich uczestnikom;

•

popularyzację wiedzy i upowszechnianie publikacji, opracowywanie i tworzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych;

•

tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne, starsze, dzieci i
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młodzież, osoby uzależnione, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;

•

tworzenie i prowadzenie ośrodków wspierających i opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, starszych,
uzależnionych, dzieci i młodzieży, – jako miejsce godziwego pobytu i powrotu do zdrowia,

•

urozmaicanie form działania poprzez tworzenie różnorodnych sekcji takich jak: edukacji i psychoedukacji, rekreacji, relaksacji, sportu i
turystyki, muzyki, komputerowej, treningu kulinarnego warsztaty, nauki języków obcych i innych;

•

wsparcie organizacyjne oraz pomoc w tworzeniu i prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjno–rekreacyjno–
kulturalnych, hosteli, pomieszczeń dziennego pobytu, prowadzenie świetlic terapeutycznych, klubów samopomocy, klubów integracji
społecznej, mieszkań chronionych, zakładów aktywizacji lub adaptacji zawodowej, dziennych i całodobowych domów pomocy społecznej
i środowiskowych oraz firm z zakresu ekonomii społecznej i innych tym podobnych oraz prowadzenie rehabilitacji w tym organizowanie
turnusów, obozów rehabilitacyjnych i innych,

•

działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne
podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające osobowości prawnej),

•

współdziałanie i współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

•

przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów i opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia,

•

prowadzenie działalności wydawniczej oraz medialnej w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego
komunikowania,

•

świadczenie w środowisku usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

•

świadczenie w środowisku szeroko rozumianej pracy socjalnej,

•

organizowanie: wystaw, spotkań, kongresów, konferencji, odczytów, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,

•

tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,

•

organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i warsztatów dla osób korzystających z wsparcia, które spełniają warunki statutowe,

•

organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź
życiowej,

•

organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,

•

wymianę i edukację kulturalną,

•

organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na organizowanie pomocy opisanej w Statucie,

•

współpracę międzyregionalną i międzynarodową,

•

włączanie lokalnego środowiska w akcje proponowane przez Stowarzyszenie,

•

organizacja szkoleń, kursów,

•

aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenów wiejskich i z terenów zagrożonych wykluczeniem,

•

współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,

•

pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową,

•

gromadzenie dla osób fizycznych od sponsorów środków finansowych darowanych na realizacje celów statutowych i przekazywanie
informacji sponsorom,
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•

udzielanie wsparcia doradczego, finansowego lub/i materialnego osobom potrzebującym w trudnej sytuacji życiowej,

•

pomoc indywidualną i doradztwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego, refundacji kosztów
leczenia, poprawy sytuacji życiowej,

•

wspieranie doradcze, technicznie, szkoleniowo-informacyjnie lub finansowe inicjatyw grup i środowisk społecznych spoza
Stowarzyszenia, jeżeli cele i metody ich działania są zgodne z działalnością statutową Stowarzyszenia i obowiązującym prawem,

•

dofinansowywanie szkoleń członków Stowarzyszenia i osób spoza organizacji mających na celu nabycie lub podwyższenie kwalifikacji
użytecznych w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

•

promocję Stowarzyszenia w środowisku lokalnym i ogólnokrajowym, w szczególności poprzez własne wydawnictwa informacyjne i
współpracę z mediami,

•

składanie ofert do administracji publicznej o przyjęcie zadań i środków finansowych na ich wykonanie. Pozyskiwanie środków
publicznych w ramach konkursów;

•

prowadzenie działalności pożytku publicznego odpłatnej, z której przychód przeznaczony jest wyłącznie na tę działalność,

•

współpraca z instytucjami państwowymi, powiatowymi i gminnymi, które zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych, z
zaburzeniami psychicznymi, starszych i wykluczonych społecznie m.in. OPS, PEFRON, PUP, UM, MONAR, PCPR,

•

organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych w celu rozpowszechnianie idei, którymi kieruje się
Stowarzyszenie oraz programów pomocowych,

•
•

tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
inne formy działania zgodne z obowiązującym prawem.
§9

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art.
6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Formę płatności i inne regulacje dotyczące działalności odpłatnej ustala każdorazowo Zarząd.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
Stowarzyszenie posiada członków:

•

Zwyczajnych,

•

Wspierających,

•

Honorowych.
§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
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Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd stają się członkami zwyczajnymi. Członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również niemający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który: złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu
Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

•

przestrzegać zapisów statusu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia i przepisów prawa,

•

uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

•

regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

•

Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

•

Korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.

•

Zgłaszania wniosków, inicjatyw i propozycji we wszystkich sprawach, które dotyczą działalności Stowarzyszenia.
§ 15

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

•

dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

•

śmierci członka Stowarzyszenia,

•

utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

•

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

•

skreślenia lub wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu

Wniosek o wykluczenie członka Stowarzyszenia może być zgłoszony przez Zarząd lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. Skreślenie
członka Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu w wyniku nieopłacenia składki prze kolejne 3 miesiące.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie
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30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd.
3. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.
§ 18
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków (to jest 50%+1 głos ‘za’ w obecności minimum połowy
liczby Członków).

§ 19
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władzą najwyższą Stowarzyszenia i podejmuje uchwały w przedmiocie:

•

uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;

•

wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

•

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz spraw przedstawionych przez te organy;

•

udzielanie absolutorium Zarządowi po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną;

•

zmian statutu;

•

zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

•

w innych sprawach, nienależących do kompetencji pozostałych organów;

•

rozwiązania Stowarzyszenia;

•

zatwierdzania porządku obrad.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się jeden raz w roku do końca września i jest zwoływane przez Zarząd.
O miejscu, porządku obrad oraz I i II terminie odbycia Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków na dwa tygodnie przed datą zebrania. W
pierwszym terminie Walne Zebranie może obradować przy obecności co najmniej połowy członków, w drugim terminie bez względu na ilość
obecnych.
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Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, z jego własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Może zostać zwołane także
uchwałą Komisji Rewizyjnej.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie
informacji w siedzibie Stowarzyszenia. Jeżeli zarząd uzna za potrzebne, może również poinformować członków o Walnym Zebraniu w inny
sposób.
Walne Zebranie Członków podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów w glosowaniach jawnych. W sprawach członkowskich uchwały
podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§ 20
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia. Zarząd składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Prezesa, jego zastępcę i skarbnika.

•

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał.

•

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

§ 21
Do kompetencji Zarządu należy:

•

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

•

kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i wykonywanie uchwał walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

•

przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

•

opracowanie szczegółowych programów działania Stowarzyszenia,

•

przygotowanie projektu preliminarza finansowego,

•

zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

•

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu, przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i
innych przysporzeń,

•

ustalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania,

•

podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku
uiszczenia składki członkowskiej,

•

powoływanie organów doradczych, opiniodawczych i komisji problemowych,

•

ustanawianie pełnomocników,

•

uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, który podlega zatwierdzeniu prze z Walne Zebranie,

•

desygnowanie Członków Stowarzyszenia do prac w instytucjach i organach samorządowych,

•

sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia,

•

organizowanie sesji, konferencji, spotkań, odczytów, wystaw, wycieczek, zbiórek publicznych i innych form działalności Stowarzyszenia,

•

określenie spraw, dla których należy zatrudniać pracowników,
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•

zwoływanie zebrań zarządu oraz Walnego Zebrania Członków,

•

realizacja projektów/grantów dofinansowanych przedsięwzięć,

•

podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych.
§ 22

Mandat Członków Zarządu wygasa:

•

po upływie kadencji, na którą byli powołani,

•

w wypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

•

w przypadku rezygnacji, złożonej na piśmie Komisji Rewizyjnej,

•

w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§ 23

1.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych, a
także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes
lub Wiceprezes Zarządu.

2.

Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Reprezentować
Stowarzyszenie na zewnątrz mogą wszyscy członkowie zarządu lub powołany przez zarząd pełnomocnik.

3.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków
coroczne sprawozdanie działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.

4.

Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać
niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

5.

Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

§ 24
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami członka Zarządu. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
Do ważności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały
bezwzględną większością głosów.
Członkowie Komisji nie mogą: pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami
Zarządu, być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyżej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
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•

kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

•

ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

•

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

•

wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

•

wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

•

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 26
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych, a także
udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub
Wiceprezes Zarządu.
Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Reprezentować
Stowarzyszenie na zewnątrz mogą wszyscy członkowie zarządu lub powołany przez zarząd pełnomocnik.
W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 27
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:
1.

Ze środków pieniężnych uzyskiwanych tytułem składek członkowskich,

2.

Z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, targi, imprezy artystyczno – sportowe, itp.),

3.

Z dotacji, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zapisów i spadków i darowizn,

4.

zlecenia usług, świadczeń członków wspierających,

5.

odsetek od kapitału, lokat i akcji,

6.

sponsoringu,

7.

dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe
winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad
określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
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§ 28
Zabrania się :
a.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania

zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub

pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim we
wspólnym pożyciu, albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b.

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c.

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d.

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 29
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu łącznie. Oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań
przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymagają uchwały Zarządu.

§ 30
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na ilość
obecnych w drugim terminie.

§ 31
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien zostać
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 32
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
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