STATUT STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA W SANOKU
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA
W SANOKU zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu: SPDD
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Dziecka im Św. Józefa w Sanoku 38-500 Sanok
ul. Sadowa 21.
§3
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich
celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z zachowaniem
obowiązujących tam przepisów.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, jest zrejestrowane, posiada osobowość prawną i
działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm. ) oraz niniejszego Statutu.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków
i wolontariuszy. Do realizacji swych celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
Cele Stowarzyszenia:
§7
1. Działalność edukacyjna, rekreacyjna i kulturalna.
2. Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych.
3. Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych.
4. Propagowanie opieki zastępczej.
5. Promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych.
6. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
7. Przygotowanie do wejścia w dorosłe życie i pomoc dla usamodzielniających się wychowanków
placówki.
8. Integracja społeczna, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
9. Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Promowanie przyjaznego wizerunku domu dziecka.
11. Współpraca z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz pomocy dziecku i
rodzinie.
12. Wspieranie działań dla podnoszenia kwalifikacji pracowników i wyposażania placówki.
13. Pomoc prawna i socjalna wychowankom i ich rodzinom.
14. Udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych.
15. Wspieranie rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
§8
1. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych,
muzycznych, teatralnych oraz filmowych.
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Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
Organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego.
Prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych.
Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami pomocowymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego.
6. Współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na
rzecz dzieci i młodzieży.
7. Współpraca z rodzinami poprzez pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, aktywizowanie do
działań na rzecz poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
8. Organizowanie
spotkań
i
prelekcji
dotyczących
bezpieczeństwa
dzieci
i młodzieży, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej.
9. Gromadzenie środków na remonty i modernizację Domu Dziecka w Sanoku celem poprawy
warunków mieszkalno-bytowych dzieci.
10. Pozyskanie środków na zakup samochodu dla Domu Dziecka w Sanoku.
11. Organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników
Domu Dziecka, celem doskonalenia wiedzy i umiejętności podnoszących jakość świadczonych
usług opiekuńczo-wychowawczych.
12. Finansowe i rzeczowe wspieranie wychowanków oraz byłych wychowanków Domu Dziecka w
Sanoku i ich rodzin poprzez organizowanie stypendiów, korepetycji, pomocy w zapewnieniu
mieszkania, jego budowy lub remontu, wyposażenia mieszkania, opłacanie kursów prawa jazdy i
inne.
13. Finansowe i rzeczowe wsparcie rodzin adopcyjnych, zastępczych i biologicznych.
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
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.
§11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (obywatel
polski lub cudzoziemiec) nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca cele statutowe
Stowarzyszenia, która:
a. złoży na piśmie deklarację członkowską;
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od złożenia deklaracji.
§12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna (obywatel polski
lub cudzoziemiec) deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
2. Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej
deklaracji nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od jej złożenia.
§13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 5
członków Stowarzyszenia.
§14
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Członkowie zwyczajni mają prawo do:
biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
zgłaszania wniosków, opinii, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
członkowie w liczbie min.5 mają prawo zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków, uchwały
Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy i wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. regularnego opłacania składek.
§15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§16
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
2. wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
b. notoryczny brak udziału w pracach Stowarzyszenia lub nie opłacenie składek za okres roku;
3. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§17
W przypadkach określonych w §16 pkt. 1 - 4 orzeka Zarząd w drodze uchwały jest
zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny i wskazując na
prawo wniesienia odwołania.
§18
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie
14 - dniowym od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna i podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

1.
a.
b.
c.
d.
e.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§19

nie

§20
mogą pełnić innych funkcji we władzach

§21
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wynosi 4 lata, przy czym ci sami członkowie Zarządu
mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż przez jedną kadencję.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, podczas Walnego
Zebrania Członków.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
4. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
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Walne Zebranie Członków
§22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków
biorą udział:
a. członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym;
b. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, które jest zwoływane raz na rok
i nadzwyczajne, które może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od
daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w
pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie
zmian w Statucie, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania
Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na
zebraniu, przy obecności co
najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie
i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. uchwalanie zmian w Statucie;
c. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia tj. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu,
Skarbnika, Sekretarza lub Sekretarza pełniącego obowiązki Skarbnika
i członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
d. udzielanie Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium;
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
g. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego
władze;
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
j. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości oraz obciążeń bankowych;
k. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§23
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków
co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§24
Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się
ono godzinę później w tym samym miejscu.
Zarząd
§25
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością,
reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej oraz
innych organizacji i stowarzyszeń.
2. Zarząd składa się od 3 do 7 członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku,
zwołuje je Prezes.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech
członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.
6. Zakres działania Zarządu może zostać szczegółowo określony przez regulamin zatwierdzony przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
d. zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania;
e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
g. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i
zagranicznych;
h. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
i. ustalanie wysokości składek członkowskich;
j. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
k. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań;
l. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
8. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo dokooptować nowych członków wybranych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z tym, że
liczba osób pochodząca z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 osób pochodzących z wyboru.
Pierwszeństwo powołania mają osoby z ostatniej listy wyborczej.
Komisja Rewizyjna
§26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. W trakcie trwania kadencji uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się na zasadach
przewidzianych dla uzupełnienia składu Zarządu, określonych w § 25 pkt.8.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu
z głosem
doradczym.
7. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej i gospodarczej przynajmniej raz w roku;
b. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
c. prawo wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków oraz zebrania Zarządu;
d. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Stowarzyszenia;
e. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§27
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić fundusze, ruchomości i nieruchomości.
§28
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich,
b. darowizny, spadki, zapisy od firm i osób prywatnych,
c. dotacje, w tym z budżetu państwa;
d. inne wpływy z działalności statutowej, a to:
wpływy ze zbiórek publicznych, aukcji, kiermaszów;
wpływy z działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach;
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odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
fundusze z projektów i programów celowych.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zobowiązania majątkowe może zaciągać Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia.
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa
Stowarzyszenia lub Wiceprezesa i Sekretarza lub Skarbnika.

1.
2.

3.
4.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§29
Uchwalę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz decyduje o powołaniu Komisji
Likwidacyjnej.
Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej, niedochodowej, której cele
są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie,
mają zastosowanie odpowiednie przepisy z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Postanowienia końcowe
§30
1. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele otrzymują status członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
3. Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 21 maja 2013 r.

…………………………………………………………………………………………………………..
Sekretarz Zebrania:
Komitet Założycielski
Przewodniczący zebrania:
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