STATUT STOWARZYSZENIA "DO ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE"
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Uśnicach
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą „Do życia przez życie”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
organizacją pozarządową, dobrowolną, niezarobkową i samopomocową, która reprezentuje interesy
oraz działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin
i opiekunów prawnych.
2. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym
Rzeczpospolitej Polskiej.
3.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

4.

Stowarzyszenie jest organizacją w całości społeczną o celach nie zarobkowych.

§2
1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Uśnicach, gmina Sztum, Powiat Sztumski, Województwo Pomorskie.
§3
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na aktywnej pracy społecznej ogółu
członków oraz wolontariuszy.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród
swoich członków. Pracownikami Stowarzyszenia nie mogą być osoby funkcyjne wchodzące w skład
jego zarządu.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zainteresowanych
działalnością Stowarzyszenia.
§5
W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym w celu niesienia wszelkiej pomocy
dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom prawnym.
2. Sfera zadań publicznych, znajdująca się w obszarze działalności Stowarzyszenia, obejmuje
w szczególności zadania z zakresu:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania ich szans,
2.

ochrony i promocji zdrowia,

3.

nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4.

przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych,

5.

kulturoznawstwa oraz wypoczynku,

6.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

7.

upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

8.

promocji i organizacji wolontariatu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym
osobom niepełnosprawnym, rozwijanie ich predyspozycji, możliwości i zainteresowań, inicjowanie
różnych form edukacyjnych i kulturalnych oraz wspieranie i kompensowanie skutków
niepełnosprawności poprzez m. in.:
1. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w różnych formach dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych osób niepełnosprawnych;
2.

organizowanie:

o warsztatów twórczych – małe formy teatralne, plastyka z muzyką, turystyka i rekreacja,
o konferencji, szkoleń i wykładów dla rodziców, opiekunów prawnych i innych osób,
o turnusów rehabilitacyjnych, w tym również turnusów dziennego pobytu – weekendowych,
feryjnych,
o „Zielonej Szkoły”, w tym w obiekcie Specjalnego Ośrodka szkolno- Wychowawczego
w Uśnicach za zgodą zarządzającego placówką,
o imprez kulturalno - rehabilitacyjnych ,
o imprez rozrywkowo-rehabilitacyjnych,

o imprez sportowych,
o wypoczynku związanego z rehabilitacją,
o wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
o poradnictwa w zakresie rehabilitacji, psychologii i inne,
o różnych form popularyzujących cele statutowe Stowarzyszenia;
3. rozwijanie form integrowania osób niepełnosprawnych w środowisku ich zdrowych
rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do ich problemów i do nich samych;
4.

rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących osoby niepełnosprawne;

5.

współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami i osobami;

6.

pozyskiwanie środków do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

7. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć m. in. z zakresu rehabilitacji, hipoterapii i
innych;
8. tworzenie i prowadzenia różnych form pobytu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób
niepełnosprawnych takich jak np. warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy,
świetlice dziennego i popołudniowego pobytu, przedszkola dziennego i popołudniowego pobytu,
inne placówek i miejsca służące osobom niepełnosprawnych zgodnie z oczekiwaniami członków
Stowarzyszenia, jak również środowiska lokalnego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
o zwyczajnych,
o wspierających,
o honorowych.

§ 11
1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

o złoży deklarację członkowską na piśmie,
o wyrazi chęć społecznej pracy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

o przedstawi pozytywną opinię co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
o uzyska akceptację Zarządu Stowarzyszenia wyrażoną w drodze uchwały.
2.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

·

biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

·

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

·
udziału w pracach, spotkaniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
·

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

1.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

·

brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

·

przestrzegać statutu, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,

·

regularnego opłacania składek członkowskich,

·

regularnego uczestnictwa w zebraniach i spotkaniach członków Stowarzyszenia.

§ 12
1.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały po złożeniu
pisemnej deklaracji zainteresowanego.
3. Członek wspierający posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia z
wyjątkiem prawa wyborczego. Może brać jednak udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która ma
szczególne zasługi dla działalności Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych.
2. Członek honorowy przyjmowany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.

Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

4. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia z wyjątkiem prawa
wyborczego.
5.
§ 14

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
·

pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;

·

wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z następujących powodów:

- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
- notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- nie płacenia składek członkowskich przez okres pół roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
·

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego;

·

utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia;

·

śmierci członka.

1. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków bądź pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia, a od jego decyzji przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet
członków bądź pozbawienia członkostwa jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
·

Walne Zgromadzenie,

·

Zarząd,

·

Komisja Rewizyjna.

§ 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowa, chyba że postanowienia niniejszego statutu
stanowią inaczej. W razie równiej liczby głosów rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego.

§ 17

Kadencja władz:
·
kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,
·
członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić jak długo będą
otrzymywać absolutorium i zaufanie do dalszego pełnienia tej funkcji od Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
§ 18
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Biorą w nim udział:

·

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

·

z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

1.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane przez Zarząd raz na rok. Termin
i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni
przez terminem zebrania.
3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Głosowanie jest
jawne.
5. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia i Sekretarz.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1.

Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

2.

Uchwalanie statutu i jego zmian.

3.

Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

4.

Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5.

Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
7.

Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

8.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
12. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do
kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów
zgłoszonych podczas obrad w tajnych wyborach.
2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby po uprzednim
uzyskaniu zgody danego kandydata.
§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia
zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Zarząd składa się z 3 – 7 osób, w tym Prezesa, dwóch wiceprezesów i sekretarza. Prezesa,
wiceprezesów i sekretarza Zarząd wybiera spośród swoich członków w głosowaniu jawnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
5. Prawo do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań, umów i w innych sprawach
majątkowych w imieniu Stowarzyszenia przysługuje Prezesowi, którzy może samodzielnie
reprezentować Stowarzyszenie bądź Wiceprezesowi i księgowej Stowarzyszenia występującym
razem.
6. Członek Zarządu nie może być wybrany do Komisji Rewizyjnej, w Zarządzie nie mogą zasiadać
osoby będące członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1.

Realizacja celów Stowarzyszenia.

2.

Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

3.

Sporządzanie planów pracy i budżetu.

4. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia; nabywanie, zbywanie lub obciążanie jego
majątku.
5.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

6.

Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

7.

Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

8.

Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, gospodarowanie jego funduszami.

9.

Przyjmowanie zapisów, dotacji i darowizn.

10. Podejmowanie innych decyzji, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 23
1.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym Przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swoich członków w głosowaniu jawnym
Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1.Kontrolowanie działalności Zarządu.
2.Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
1.
Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania
Zarządu.
Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
2.

Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.Na wniosek Komisji
Rewizyjnej Zarząd przedstawia wszelką dokumentację dotyczącą działalności Stowarzyszenia,
dokonuje wyjaśnień pisemnych lub ustnych.

§ 25
1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

·
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
·
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
1.

nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

1. W związku z powyższym członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do złożenia pisemnych
oświadczeń o niekaralności, braku pokrewieństwa, powinowactwa z członkami Zarządu i zatrudnienia
przez Zarząd.
§ 26
Kontrola działalności Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną odbywa się co najmniej 2 razy
w roku, a w przypadkach uzasadnionych według potrzeb.
§ 27

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,
który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJATEK I FUNDUSZE
§ 28
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

·

składki członkowskie,

·

darowizny, spadki i zapisy,

·

dotacje,

·

wpływy z ofiarności publicznej,

·

odsetki bankowe,

·

inne, zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 29
Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia.
§ 30
1.

Majątek Stowarzyszenia nie może służyć do:

·
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w 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”,
·
przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego władz 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,
·
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
·
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.

§ 31
Wszystkie środki pieniężne przechowywane są na koncie bankowym Stowarzyszenia.
§ 32
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 33
Do składania oświadczeń woli, podpisywania zobowiązań, umów i w innych sprawach majątkowych
Stowarzyszenia reprezentuje samodzielnie Prezes bądź Wiceprezes i księgowa Stowarzyszenia
występujący razem.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
1.Uchwałę w sprawie zmian statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie właściwe przepisy.

