STATUT STOWARZYSZENIA

NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z
DYSPLAZJĄ EKTODERMALNĄ ORAZ
ALERGIĄ „JESTEŚMY”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Dysplazją
Ektodermalną oraz Alergią „Jesteśmy”.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104, tekst jednolity Dz. U.2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz
niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
.
§ 3

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych. Stowarzyszenie posługuje się pieczątką wskazującą jej nazwę
i siedzibę.

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne i prawne na zasadach
dobrowolności, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Stowarzyszenie może być
członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach działania. Warunki tej
przynależności określa art. 5 ust. 2 Ustawy o Stowarzyszeniach. Działalność Stowarzyszenia
opiera się na pracy społecznej członków, a także pracy osób zatrudnionych przez
Stowarzyszenie.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i nagrody oraz przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia lub wspierającym jego
działalność.

ROZDZIAŁ II
Cele oraz środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży
z Dysplazją Ektodermalną oraz Alergią, podejmowanie działań, które zmierzają do
optymalizacji warunków rozwoju i edukacji:
1. Działania na rzecz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
oraz wspierania ich rodzin.
2. Uświadamianie odpowiedzialności za zdrowie własne, rodziny oraz funkcjonowanie
w społeczeństwie.
3. Integrowanie dzieci i młodzieży z Dysplazją Ektodermalną oraz Alergią.
4. Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób z Dysplazją
Ektodermalną oraz Alergią.
5. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi o podobnych celach
działania.
6. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej na rzecz
rodziców, opiekunów na rzecz dzieci i młodzieży z Dysplazją Ektodermalną oraz
dotkniętych Alergią.
7. Współpraca

i

nawiązywanie

kontaktów

z

organizacjami

oświatowo

–

wychowawczymi a także szkołami i innymi placówkami.
8. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami
pozarządowymi,

fundacjami

oraz

osobami

fizycznymi

dla

realizacji

celów

statutowych.

§ 9

Cele Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Dysplazją Ektodermalną oraz Alergią
”Jesteśmy” będą realizowane poprzez:
1. Prowadzenie oraz tworzenie placówek oświatowych i wychowawczych (świetlice,
przedszkola, szkoły) oraz placówek działających w zakresie rehabilitacji i profilaktyki
zdrowotnej.

2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, spotkań integracyjnych, imprez
okolicznościowych i innych form wypoczynku i rekreacji.
3. Działalność wydawniczą i publikacyjną.
4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat praw dzieci i młodzieży
z Dysplazją Ektodermalną i Alergią, ich możliwości i potrzeb.
5. Prowadzenie poradnictwa oraz tworzenie grup wsparcia.
6. Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi,
których działalność zbieżna jest z celami stowarzyszenia
7. Pomoc w organizowaniu specjalistycznej pomocy oraz doborze właściwego sprzętu
rehabilitacyjnego.
8. Prowadzenie akcji charytatywnych oraz pozyskiwanie stałych sponsorów.
9. Prowadzenie platformy wymiany i doświadczeń rodziców, lekarzy oraz innych osób
zaangażowanych w problemy związane z Dysplazją Ektodermalną i Alergią.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która złoży Zarządowi deklarację
o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta Uchwałą Zarządu.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) uzyskiwania informacji o pracy Stowarzyszenia i jego organów,
b) swobodnego

wyrażania

swoich

poglądów,

krytyki

członków

i organów Stowarzyszenia,
c) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować
jego program,
b) regularnie opłacać składkę członkowską,
c) przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje współpracę na
rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta Uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
Członek wspierający posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem
doradczym oraz prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności
Stowarzyszenia. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz

Stowarzyszenia.

Osoba

prawna

działa

w

Stowarzyszeniu

przez

swojego

przedstawiciela..

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna
szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie

honorowi są ustanowieni przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy
jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Do obowiązków członka honorowego należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu,
b) uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 16

Ustanie członkostwa następuje wskutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkowstwa,
b) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia
Sądu,
c) wykluczenia przez Zarząd w razie poważnego naruszenia statutu
lub interesów Stowarzyszenia,
d) śmierci członka Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna powoływane są przez Walne Zgromadzenie na
pięcioletnią kadencję.
3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie z głosem stanowiącym.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 50 % członków. W przypadku braku kworum Zarząd wyznacza kolejny
termin Walnego Zgromadzenia,

§ 18

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne
Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. Jako władza najwyższa Walne Zgromadzenie:
a) uchwala statut i jego zmiany,
b) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną, a także odwołuje członków
tych władz,
c) ustala główne kierunki działalności Stowarzyszenia,
d) ustala wysokość składki członkowskiej,
e) uchwala absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego
majątku,
g) uchwala budżet Stowarzyszenia,
h) podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku przez Zarząd, który
z miesięcznym wyprzedzeniem zawiadamia wszystkich członków.

§ 19

Zarząd

1. Zarząd składa się z 4 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję.
3. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Zarządu i na jego wniosek wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika.

4. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu z jego składu przed upływem
kadencji bezwzględną większością głosujących w obecności co najmniej 50 %
członków.
5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia oraz posiada funkcje reprezentacyjne.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
b) podejmowania uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych
i międzynarodowych oraz desygnowanie przedstawicieli do tych organizacji i na ich
zjazdy,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
7. Z działalności swej Zarząd składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes
Zarządu jednoosobowo.
9. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są
Prezes Zarządu i Skarbnik łącznie.

§ 20

Komisja Rewizyjna

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków w zakresie dotyczącym
działalności Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie
wniosków

w

sprawie

udzielenia

absolutorium

ustępującemu

Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję.

§ 21

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje
uzupełnienie składu tych władz w trybie kooptacji osób, które na Walnym Zgromadzeniu
otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z subwencji państwowych i społecznych,
c) z darowizn, spadków i zapisów,
d) z działalności gospodarczej.

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.

Decyzje

w

sprawie

nabywania,

zbywania

i

obciążania

majątku

Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22

Uchwalenie

statutu

i jego

zmiana

oraz

podjęcie uchwały o

rozwiązaniu

Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga bezwzględnej większości głosów
w obecności co najmniej 50 % członków.
§ 23

W razie rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje uchwałą
Walne Zgromadzenie.

