STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
„EMMANUEL”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny „Emmanuel“, zwane dalej
Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy: Prawo o stowarzyszeniach (DZ.U.
1989 Nr 20, poz.104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość
prawną. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jelenia Góra.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym
uwzględnieniem Jeleniej Góry i województwa dolnośląskiego. Dla właściwego realizowania
swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może
być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. O przystąpieniu
do organizacji, o których mowa, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie
Członków.
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§5
Stowarzyszenie kieruje się wartościami chrześcijańskimi.
§6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do realizacji
swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
§7
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci, znaków, logo itp. zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§9
Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom
potrzebującym, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci w ich funkcjonowaniu w
środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym.
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Pozostałe cele:
1. Pomoc społeczna, szczególnie dzieciom i rodzinom zagrożonym demoralizacją,
nałogami, przestępczością, marginalizacją, wykluczeniem społecznym oraz osobom w
trudnej sytuacji życiowej.
2. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
3. Pomoc socjalna.
4. Propagowanie wartości rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i
ochronę praw dziecka.
5. Pomoc ofiarom przemocy domowej i rodzinnej.
6. Poradnictwo rodzinne i szeroko rozumiana terapia.
7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Wspieranie systemu pieczy zastępczej.
9. Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży.
10. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji.
11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
12. Działalność charytatywna.
13. Promocja i ochrona zdrowia.
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
15. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
16. Promocja i organizacja wolontariatu.
17. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
18. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
19. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą.
21. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
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22. Działalność wspierająca przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy.
23. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
określonym w art. 4, ust. 1, pkt. 1 – 32 ustawy.
24. Działalność wydawnicza.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. diagnozowanie potrzeb środowiskowych oraz opracowywanie i prowadzenie
programów dostosowanych do tych potrzeb,
2. zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
edukacyjnych, szczególnie: świetlic dla dzieci i młodzieży, przedszkoli, hosteli związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
3. działalność szkoleniową oraz organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów itp.
4. wspieranie, podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
5. propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,
6. organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek
i tworzenie kadr dla tych celów,
7. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, prowadzenie działalności
integrującej członków,
8. realizację programów i projektów służących wdrażaniu działań statutowych
Stowarzyszenia,
9. organizowanie punktów konsultacyjnych, pomocy terapeutycznej, wsparcia
psychologiczno – pedagogicznego, doradztwa duchowego, pomocy w zakresie pisania
pism urzędowych,
10. organizowanie i prowadzenie warsztatów, spotkań integracyjnych – mających na celu
wzmocnienie więzi rodzinnych, zapobieganie wyuczonej bezradności, likwidowanie
uprzedzeń oraz zapobieganie patologiom społecznym,
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11. organizowanie alternatywnych form edukacji,
12. pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej oraz dożywianie – szczególnie dzieci,
13. rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych,
14. rozdzielnictwo odzieży, przyborów szkolnych, przedmiotów codziennego użytku,
artykułów sanitarnych i higienicznych,
15. organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych,
16. współpracę ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym – dziecka, z władzami miasta,
poradniami, MOPS, kuratorami, instytucjami państwowymi, samorządowymi,
podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, związkami
wyznaniowymi i kościołami w kraju i za granicą – w zakresie realizacji zadań
zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
§ 11
Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia odbywać się będzie w formie odpłatnej
i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
RP, który wyrazi chęć uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia oraz przedstawi
rekomendację

co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i
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złoży deklarację członkowską.

2.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
§ 14
Przyjmowanie członków zwyczajnych należy do kompetencji Zarządu.

§ 15
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:


przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
Statutu Stowarzyszenia,



popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,



regularnie opłacać składki,



swą postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,



dbać o jego dobre imię,



uczestniczyć w walnych zebraniach członków

2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:


zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia,



biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,



korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,



udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
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korzystać z lokali Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami ustalonymi przez
Zarząd Stowarzyszenia,



posiadać legitymację Stowarzyszenia,



korzystać z rekomendacji,

gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej

działalności na rzecz Stowarzyszenia,


korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie wg ustalonych przez Zarząd zasad.
§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
realizacją zadań Stowarzyszenia, która deklaruje pomoc rzeczową bądź merytoryczną i
zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 17
Prawa i obowiązki członka wspierającego:
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Osoby prawne będące członkami wspierającymi reprezentowane są przez swych
pełnomocników.
§ 18
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna – szczególnie zasłużona w
działalności statutowej Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie
Członków, na wniosek Zarządu.
§ 19
Prawa i obowiązki członka honorowego:
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1. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, poza biernym i czynnym
uczestnictwem w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
3. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego
statutu.
§ 20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu;
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3. wykluczenia przez Zarząd – na podstawie Uchwały Zarządu – gdy członek w sposób
rażący naruszył zasady statutowe i uchwały Zarządu;
4. zalegania z opłatą składek członkowskich przez 1 rok;
5. nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia;
6. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
§ 21
Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje członkowi
prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.
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Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 23
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 24
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 25

Kadencja wszystkich wybieranych władz trwa 4 lata. W razie, gdy skład władz
Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może
nastąpić w drodze rekrutacji, której dokonują pozostali członkowie.
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§ 26

Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz
w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
4. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad
Zarząd zawiadamia (pisemnie, telefonicznie i/lub drogą e-mailową) członków
Stowarzyszenia co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania
Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych
członków.
5. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw
pilnych, z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 30% członków
Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21
dni od daty otrzymania wniosku.
9. Podjęcie uchwał dotyczących: zmiany statutu, odwołania Prezesa, odwołania
członków Zarządu Komisji Rewizyjnej wymagają bezwzględnej większości, przy
obecności więcej niż połowy członków Stowarzyszenia.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:


decydowanie w sprawie kierunku działalności Stowarzyszenia;
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uchwalenie programu Stowarzyszenia;



rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;



zatwierdzanie sprawozdania finansowego;



uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;



uchwalanie zmian w statucie;



wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;



podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członka honorowego;



rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;



podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji;



rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;



podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku.
§ 27
Zarząd

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym:
prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:


realizacja celów Stowarzyszenia;



kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków;
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reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;



powoływanie jednostek organizacyjnych;



ustalanie składek członkowskich;



zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;



przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;



podejmowanie uchwał o przyjmowaniu spadków, zapisów, obciążeń;



podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków
Stowarzyszenia;



informowanie o terminie, porządku i miejscu Walnego Zebrania Członków;



wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu propozycji kierunków rozwoju
działalności Stowarzyszenia;



podejmowanie uchwał i regulaminów przewidzianych w statucie;



decydowanie w sprawie zatrudnienia pracowników;



podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego;



organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
7. Decyzje Zarządu zapadają w obecności więcej niż połowy jego członków, zwykłą
większością głosów.
8. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz
Stowarzyszenia.
9. Zarząd pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem i planem pracy,
zapewniając realizację postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.
§ 28
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z

2 członków i wybiera spośród siebie

przewodniczącego.
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2. Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zebranie Członków.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia nie pełniący
żadnych funkcji w Zarządzie. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli
Stowarzyszenia. Do jej zadań należy:


kontrola całokształtu działalności, w tym zarządzania finansowego
Stowarzyszenia;



ocena pracy Zarządu, w tym sprawozdań i bilansu;



wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków;



składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium na Walnym Zebraniu
Członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej, jako niezależnego organu kontroli i nadzoru nie
mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestepstwo z winy umyślnej.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
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Rozdział V
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 29
Fundusze i majątek Stowarzyszenia stanowią:


składki członkowskie,



darowizny, spadki, zapisy, lokaty, obligacje skarbowe i udziały,



wpływy ze zbiórek, imprez i ofiarności publicznej,



ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i
pozarządowych,



z dotacji według zasad określonych w odrębnych przepisach,



dochody z posiadanego majątku,



majątek ruchomy i nieruchomy,



wpływy z działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa,



inne źródła przewidziane przepisami prawa.
§ 30
Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 31
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i gospodarczej wiąże się z
wyodrębnieniem tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,
kosztów, wyników każdej z tych działalności z zachowaniem przepisów dotyczących
rachunkowości.
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§ 32
Cały dochód z własnej działalności statutowej w tym z działalności gospodarczej oraz
dochód z majątku Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 33
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie praw i
obowiązków majątkowych i wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes i Wiceprezes łącznie.
§ 34
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§ 35
Zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członkow organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów 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”.
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach
preferencyjnych.
3. Wykorzystanie 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;

15

4. Zakup 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.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 36
Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania
Członków.Wniosek o zmianę statutu ma prawo zgłosić Zarząd, Komisja rewizyjna lub Walne
Zebranie Członków.
§ 37
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 1/2 głosów na Walnym Zebraniu
Członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 38
Sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia i przekazania majątku określa
Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.
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Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy
prawa o stowarzyszeniach i inne uregulowania prawne obowiązujących w Rzeczypospolitej
Polskiej w tym zakresie.
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