STATUT
Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów
Stara 4
00-231 Warszawa, ul. Stara 4
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów Stara 4 w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym przez pracowników i przyjaciół
Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka w Warszawie w celu
wspierania rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin. Siedzibą
stowarzyszenia jest miasto Warszawa Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
§3
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001,
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§6
















Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci,
,młodzieży, dorosłych i rodzin.
§7
Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki społecznej.
2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w życiu kulturalnym.
3. Identyfikowanie oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie dzieci zdolnych.
5. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, krajoznawstwa i
ekologii.
6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin.
8. Udzielanie wsparcia rodzinom w wypełnianiu ich zadań opiekuńczych i wychowawczych.
9. Prowadzenie edukacji obywatelskiej i społeczno  prawnej.
10. Pomoc w wyrównywaniu szans rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom
niepełnosprawnym.
11. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową młodzieży, w tym młodzieży niepełnosprawnej.
12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitację.
13. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy dziecku i rodzinie.
14. Współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami,
związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.














15. Organizowanie form doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z
dziećmi, młodzieżą i rodziną.
16. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej i wyjazdów
studyjnych.
17. Badanie potrzeb społecznych.
18. Prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i metodycznych.
19. Promocję działań stowarzyszenia.
20. Wspieranie idei integracji europejskiej.
21. Promowanie wolontariatu.
22. Tworzenie ośrodków pomocy dziecku i rodzinie, w tym mediacyjnych.
23. Tworzenie poradni psychologiczno  pedagogicznych i rodzinnych.
§8
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić jednego z Członków Zarządu do nawiązania stosunku
pracy z wybranym do władz członkiem Stowarzyszenia lub z innymi osobami.
ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA















§9

1.Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażający chęć przynależności i działania w ramach
Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami i zasadami statutowymi.
2.Członka stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o złożoną pisemną
deklarację.
§10
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
A/ wystąpienia członka,
B/ wykluczenia członka,
C/ śmierci członka,
D/ likwidacji stowarzyszenia.
§11
Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić w każdym czasie przez złożenie Zarządowi
oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia w formie pisemnej
§12
1. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony wskutek świadomej i uporczywej
działalności niezgodnej z postanowieniami Statutu lub w wyniku działań na szkodę Stowarzyszenia
lub jego członków.
2. Wykluczenie członka następuje także w przypadku zalegania w opłacaniu składek przez okres
dwunastu miesięcy składkowych oraz w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych .
3. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
§13
1. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia , przysługuje zainteresowanemu
prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
2. Odwołanie dokonane pisemnie w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o
wykluczeniu, powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu członków
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§14





Członek Stowarzyszenia ma prawo:
A/ czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
B/ uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
C/ korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia,












D/ do odwoływania się w postępowaniu wewnętrznym od uchwał wynikających ze stosunku
członkostwa w sposób i terminach określonych w statucie.
§15
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
A/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
B/ uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów i zadań,
D/ pracą i postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§16

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
§17
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne.
§18
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, nie później niż do 15 lipca.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie
w czasie nie krótszym niż 14 dni przed terminem zebrania.
4. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście mając jeden głos.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia :
A/ z własnej inicjatywy,
B/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
C/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone
na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
7. W przypadkach określonych w pkt 5.B, oraz w pkt 5.C, Walne Zebranie Członków zwołuje się
nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.
§19
1. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych członków.
2. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy
pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 30 minut.
3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium
Zebrania.
§20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 głosów członków przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych i
związków o podobnym profilu działania.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczenia z grona członków.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.
10. Podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczących działalności statutowej.

§21
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się z 3 do 9 członków
2. Podział funkcji następuje podczas pierwszego zebrania Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub na jego upoważnienie wiceprezes w miarę potrzeby,
nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
A/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
B/ zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,
C/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
6.W wypadku zmniejszenia się składu zarządu w czasie trwania kadencji jest on uzupełniany na
drodze kooptacji, przy czym liczba członków powołanych w tym trybie nie może przekroczyć 1
liczby członków pochodzących z wyboru.
7. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.
W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§22
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
5. Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdania z działalności za minioną kadencję.
6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem.
7. Sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze
swojej działalności i działalności finansowej Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
§23
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są członkowie Zarządu
samodzielnie.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub
dwóch członków Zarządu łącznie.
§24
Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z 3 członków wybranych w czasie Walnego Zebrania .
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany spośród członków Komisji w głosowaniu
jawnym.
4. Podział funkcji następuje podczas pierwszego zebrania Zarządu.
§25
1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
A/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
B/ zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej,
C/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. W wypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji jest on
uzupełniany na drodze kooptacji, przy czym liczba członków powołanych w tym trybie nie może
przekroczyć 1 liczby członków pochodzących z wyboru
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich
członków Komisji.
§26
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenie Komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wniosku.
§27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola nad działalnością Zarządu, a w szczególności:

A/ badanie okresowych sprawozdań finansowych,
B/ kontrola sposobu załatwiania wniosków składanych przez członków,
2. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z własnej działalności i działalności Zarządu.
3. Wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
4. Dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych.
5. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
§28

1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
2. Sposób wniesienia składki członkowskiej, decyzje o rozłożeniu składki na raty podejmuje Zarząd.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I GOSPODARKA STOWARZYSZENIA
§29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
2. Dochodami Stowarzyszenia są:
A/ wpływy ze składek członkowskich,
B/ dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
C/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
D/ subwencje,
E/ darowizny, spadki, zapisy,
F/ wpływy z lokat bankowych i odsetek bankowych,
G/ środki z pomocy publicznej,
H/ wpływy z własnej działalności gospodarczej,
I/ dotacje, granty
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§30
1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów, uchwały o likwidacji
Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek
Stowarzyszenia.
2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd.
3. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.
4. Decyzję o zmianach w Statucie dokonuje Walne Zebranie uchwałą podjętą przez 2/3 głosów
członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

