Statut

Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia

„SZANSA”
PREAMBUŁA
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia
„SZANSA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem, mającym na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej
sytuacji życiowej, zagrożonych bezrobociem, uzależnieniem, uzależnionych, narażonych na
marginalizację i wykluczenie społeczne oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy - Szansa
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pławniowice.
§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr
20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 roku oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
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§ 5.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar województwa śląskiego.
Do właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na
terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
§ 6.
Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 7.
1. Celem stowarzyszenia jest :
1) pomoc socjalna i psychologiczna dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji
życiowej, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, bezdomnych, narażonych na
marginalizację i wykluczenie społeczne oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
2) ochrona i promocja zdrowia
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych po zakończonej
terapii, byłych więźniów opuszczających zakłady karne oraz osób, które aktualnie
przebywają w zakładach karnych.
4) wspieranie i upowszechnianie sportu, kultury i sztuki, szczególnie w środowisku
abstynenckim
5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

6) szkolenie zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i
terapią.
2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku
publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej w następującym przedmiocie działalności
( zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności )
3. Działalność odpłatna :
1) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
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2) działalność szpitali (PKD 86.10.Z)
3) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
(PKD 86.90.E)
4) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(PKD 87.20.Z)
5) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
6) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
4. Działalność nieodpłatna :
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z)
2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
3) działalność szpitali (PKD 86.10.Z)
4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
(PKD 86.90.E)
5) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(PKD 87.20.Z)
6) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
7) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
§ 8.
1. Wymienioną w § 8 działalność oraz związane z nią cele stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) tworzenie placówek i programów umożliwiających profesjonalną realizację pomocy
osobom, które jej potrzebują, budowanie zespołów i szkolenie kadr tych placówek.
2) tworzenie, prowadzenie i wspieranie placówek leczenia uzależnień, w tym NZOZ
Zakładu Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach
3) rehabilitację, terapię, resocjalizację, readaptację społeczną, aktywizację zawodową
wobec grup i osób, które potrzebują pomocy
3) tworzenie i realizację programów wsparcia socjalnego i psychologicznego dla osób
uzależnionych po zakończonej terapii
6) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie profilaktyki oraz psychoterapii
uzależnienia i współuzależnienia
7) rozwijanie i propagowanie profesjonalnych metod psychoterapii uzależnienia i
współuzależnienia
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8) tworzenie i realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom
9) organizowanie imprez, zawodów promujących sport, turystykę i zdrowy styl życia.
10) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie
wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie psychoterapii uzależnienia i
współuzależnienia
§ 9.
Stowarzyszenie do realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w
granicach prawem dopuszczalne.
§ 10.
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może
jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej, oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, który zajmuje się profesjonalnie lub społecznie działalnością
pokrywającą się z celami Stowarzyszenia.
§ 12.
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie
uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
§ 13.
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są;
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
2) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
3) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu
4) regularnie opłacać składki
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2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu stowarzyszenia, a w
szczególności :
1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze
2)wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia
3) korzystać z lokali Stowarzyszenia
4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia
5) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

§ 14.
1. Osoby fizyczne oraz osoby prawne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia mogą zostać członkami wspierającymi
po złożeniu pisemnej deklaracji Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną
uchwałę.
2. W takim trybie następuje ustalenie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z prawa przysługującego członkom zwyczajnym
Stowarzyszenia wymienionego w § 13 ust.2. pkt.2)
§ 15.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2. Wykluczenie przez Zarząd:
1) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
2) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia
3) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez ponad jeden rok
4) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, z
przyczyn określonych w pkt. 1) i 2)
5) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu
3. Śmierć członka.
§ 16.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 17.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne zgromadzenie Członków.
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§18.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 19.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że
postanowienia statutu stanowią inaczej.
B. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej na
pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej,
powiadamiając o jego terminie, miejscu, propozycjach, porządku obrad wszystkich
członków, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinna 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 obradować bez względu na
liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz,
z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
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5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Uchwalenia zmian Statutu
Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, a także w przypadku odmowy przyjęcia odwołań kandydatów na
członków
10) Powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od
jego orzeczeń
11) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
12) Powoływanie i odwoływanie pełnomocnika Zarządu.
13) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów, za wyjątkiem Uchwał
dotyczących punktów 6) i 8) § 20 , które wymagają większości 2/3 głosów. Każdemu
członkowi przysługuje jeden głos.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

C.

ZARZĄD
§ 21

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych w tajnym głosowaniu przez Walne
Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz 1 do 3 innych
członków Zarządu. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, poprzez tajne
głosowanie, na 3-letnią kadencję.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
3) kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
5) ustalanie wysokości składek członkowskich
5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani za przestępstwo umyślnie
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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D.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i od 2 do 4 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
3) występowanie z wnioskiem o zwoływanie Walnego Zgromadzenia
4. Komisja rewizyjna jest organem odrębnym od zarządu i nie podlega mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, przy czym członkowie Komisji
Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości
służbowej.
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
1. Sad koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami
zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie wszystkich pisemnych wniosków członka
Stowarzyszenia dotyczących spraw Stowarzyszenia i jego członków prócz skarg i
wniosków dotyczących władz Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do tego
wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości
wszystkich członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
§ 24
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 ust.1, pkt. 2),
3), 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.

§ 25
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1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji budżetowych,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, pożyczek,
kredytów bankowych oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, lub 2 innych członków
Zarządu działających łącznie.
4. Statut Stowarzyszenia zabrania :
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członków 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) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 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.
3) wykorzystywania 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 ze statutowego celu stowarzyszenia.
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po, cenach wyższych niż rynkowe.
§ 26
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach likwidacji nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

Pławniowice 15.05.2013 r.
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