STATUT STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających:
a. niesieniu pomocy w usamodzielnianiu młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne,
b. udzielaniu pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją,
c. wspieraniu działań w zakresie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo,
d. gromadzeniu środków finansowych i zasobów materialnych w celu utrzymania i rozwoju
działalności statutowej,
e. niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz rehabilitacja tych osób,
poprzez aktywizację życiową, zawodową i społeczną niepełnosprawnych
f. kształceniu oraz podniesieniu poziomu edukacji i wychowania dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych;
g. aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy.
jak również upowszechnianie wzorców i postaw akceptowanych społecznie, a także przyczynianie się
do ograniczenia rozmiarów patologii w rodzinach zagrożonych demoralizacją oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie
działania.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Antoniewo 62-085 Skoki województwo wielkopolskie.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa ustawy Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 140 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje cele przez:
a. pozyskiwanie i zagospodarowywanie lokali mieszkalnych,
b. organizowanie i finansowanie kursów zawodowych,
c. organizowanie i finansowanie doradztwa psychologiczno - pedagogicznego,
d. pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy,
e. finansowanie i organizowanie czasu wolnego oraz różnych form czynnego wypoczynku
dzieciom i rodzinom zagrożonym patologią, rozbudzanie zainteresowań akceptowanych
społecznie,
f. tworzenie świetlic środowiskowych,
g. organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacji rodziny,
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h. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności
profilaktycznej,
i. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
j. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń
w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom patologii,
k. doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych
podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
l. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
m. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
n. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym poprzez
prowadzenie szkół.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
3. Do działalności nieodpłatnej zalicza się następujące działania:
a. organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym wspomagających
rozwój emocjonalny i społeczny zgodnie z programem dopasowanym do indywidualnych
potrzeb dziecka,
b. organizowanie i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,
c. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
d. organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
e. organizowanie warsztatów, szkoleń, konkursów, treningów, obozów, festynów, paneli
dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych i innych przedsięwzięć o podobnych
charakterze zmierzających do realizacji lub promocji celów statutowych Stowarzyszenia,
f. prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej, w szczególności poprzez udzielanie
pomocy dydaktycznej i rzeczowej poprzez zakup i przekazanie książek i przyborów
szkolnych, a także wspieranie finansowe najuboższych uczniów.
g. współpraca z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz
wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także osobami fizycznymi
zainteresowanymi realizacją celów statutowych,
h. promocja osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów statutowych
Stowarzyszenia,
i. organizowanie wolontariuszy i centrów wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
j. udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych
w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych,
k. inicjowanie i rozwijanie form integrowania społeczeństwa,
l. tworzenie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego,
m. tworzenie i prowadzenie szkół,
n. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane,
o. działalność wspomagająca edukację.
4. Do działalności odpłatnej zalicza się następujące działania:
a. organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym wspomagających
rozwój emocjonalny i społeczny zgodnie z programem dopasowanym do indywidualnych
potrzeb dziecka,
b. organizowanie i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,
c. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
d. organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
e. organizowanie warsztatów, szkoleń, konkursów, treningów, obozów, festynów, paneli
dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych i innych przedsięwzięć o podobnych
charakterze zmierzających do realizacji lub promocji celów statutowych Stowarzyszenia,
f. promocja osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów statutowych
Stowarzyszenia,
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g. udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych
w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych,
h. inicjowanie i rozwijanie form integrowania społeczeństwa.
i. tworzenie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego,
j. tworzenie i prowadzenie szkół,
k. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane,
l. działalność wspomagająca edukację.
§8
Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych zadań, może powołać inne organizacje
w granicach prawem dopuszczonych.
§9
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który
przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację
członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
§ 11
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska będącego podmiotem
działalności Stowarzyszenia,
d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
e) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
f) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
f) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
g) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
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§ 13
Osoby prawne oraz osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie
oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną
uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem
Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 12 ust. 2 lit. b - g.
§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2. wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn
określonych lit. a i b,
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała
Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ II
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.
§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub
częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej,
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków
listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
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2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony
o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz,
z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie
odwołań od jego orzeczeń,
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy
obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie
wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 20
1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesów, skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich.
Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3
członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
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4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia,
b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub
przestępstwo skarbowe.
5. Wybór osoby na członka Komisji Rewizyjnej dokonany wbrew postanowieniom określonym
w ustępie powyżej jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w ustępie powyżej
w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją
członka, którego dana okoliczność dotyczy.
§ 22
1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami
Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka
Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami
i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego
wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich
członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
§ 23
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2,3 i 4 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż połowę składu organu.
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej, w tym ze zbiórek publicznych,
d) wpłat 1% podatku przekazywanego na podstawie ustawy z dnia 24.kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków
Zarządu działających łącznie.
4. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) uzyskiwany przez Stowarzyszenie może być
wykorzystany wyłącznie na cele określone w statucie.
5. Majątek Stowarzyszenia nie może być przedmiotem pożyczek ani zabezpieczenia zobowiązań
w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy 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 w dalszych postanowieniach „osobami bliskimi”.
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6. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków stowarzyszenia,
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.
7. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach 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.
9. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 25
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.
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