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STATUT

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM
KLUB „POD WIELBŁĄDEM”

I. Postanowienia ogólne.
§1
1). Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Klub „Pod Wielbłądem”
jest Stowarzyszeniem osób, które były lub są leczone z uzależnienia od
alkoholu, oraz osób wspierających trzeźwość.
§2
1). Terenem działania Klubu „Pod Wielbłądem” jest teren województwa
łódzkiego.
2). Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.
§3
1). Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków,
a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

II. Cele i formy działania Stowarzyszenia.
§4
Celem Stowarzyszenia jest :
1). Ochrona i promocja zdrowia w zakresie choroby alkoholowej.
a- Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego
powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, oraz
stworzenia warunków do wytrwania w trzeźwości.
b- Rozwijanie u członków Stowarzyszenia pożytecznych i
satysfakcjonujących zainteresowań.
c- Udzielania członkom Stowarzyszenia i ich bliskim pomocy w trudnych
sytuacjach życiowych, a także osobom spoza Stowarzyszenia w podjęciu
leczenia odwykowego.
d- Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a
zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy
społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu alkoholowego w
kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów.

Cele statutowe Stowarzyszenia realizuje się głównie poprzez :

§5
1). Organizowanie udziału członków Stowarzyszenia w różnych formach
Oddziaływania typu terapeutycznego (min. psychoterapii grupowej ), AA,
AL.-ANON, AL.-ATEEN, DDA i inne.
2). Wzajemną pomoc członków w utrzymaniu abstynencji od napojów
alkoholowych w tym:
a- Wykonywanie kontroli grupowej nad członkami uzależnionymi od
alkoholu.
b- Natychmiastowe interweniowanie w przypadku przerwania abstynencji
przez członka Stowarzyszenia.
3). Organizowanie i prowadzenie na terenie swojego działania działalności
kulturalno-oświatowej, turystyczno-sportowej itp. zapewniającej warunki
do właściwego spędzania czasu wolnego i wytrwania w abstynencji w tym:
a- Organizowania pracy klubowej w formie prelekcji i odczytów, koncertów
rozrywkowych, wieczorków tanecznych bezalkoholowych, przynależności
do sekcji zainteresowań, czytelnictwa książek i prasy, udział w grach
sportowych, oglądanie telewizji itp.
b- Organizowanie form zbiorowego wypoczynku, w tym wspólne oglądanie
spektakli teatralnych, filmów i innych imprez widowiskowych, udział w
obozach, wczasach integracyjnych, wycieczkach itp.
4). Mobilizowanie członków Stowarzyszenia do uczestnictwa w
społecznych akcjach zwalczania alkoholizmu.
5). Nawiązywanie kontaktów towarzyskich i utrzymywanie stałej więzi
pomiędzy leczącymi się pragnącymi pozostać w stałej abstynencji.
6). Przyciąganie do pracy w ramach Klubu wszystkich, którzy są
zdecydowani pomagać innym, również nie dotkniętych chorobą
alkoholową.
7). Udzielanie pomocy rodzinom osób dotkniętych alkoholizmem.
8). Współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnych klubowych
celach krajowymi i zagranicznymi.
9). Rozwijanie w granicach dyktowanych potrzebami Stowarzyszenia
współpracy z organami państwowymi, instytucjami i organizacjami
społecznymi zajmującymi się zwalczaniem alkoholu a zwłaszcza
placówkami Służby Zdrowia SKP, itp.
Stowarzyszenie winno utrzymywać kontakty z zakładami pracy w celu
propagowania swojej działalności, w tym nawiązywać bliższą współpracę z
kierownictwem zakładów, w których pracują uzależnieni od alkoholu.
10). Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
11). Majątek Stowarzyszenia pochodzi z działalności gospodarczej, dotacji,
darowizn i składek.

III. Członkowie ich prawa i obowiązki.

§6

Członkowie Stowarzyszenia, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne
dzielą się na :
1). Zwyczajnych.
2). Wspierających.
3). Honorowych.
§7

1). Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba:
a- uzależniona od alkoholu, zdecydowana trwać w abstynencji, która złoży
deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji jego celów
statutowych oraz przyjęta zostanie przez Zarząd w poczet jego członków.
b- która nie cierpi na chorobę alkoholową, lecz jest czynnie w programie
idei trzeźwości.
2). Członków zwyczajnych obowiązuje miesięczny okres kandydacki w
czasie, którego kandydat musi wykazać się abstynencją.
3). Od odmownej decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty przekazania
zainteresowanemu odmowy przyjęcia w poczet członków, służy prawo
odwołania się do Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§8

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :
1). Brania udziału w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z głosem
stanowiącym.
2). Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do
władz Stowarzyszenia.
3). Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia w
zakresie swojej rehabilitacji oraz usprawnienia form działania
Stowarzyszenia.

§9
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek :
1). Realizować osobiście pomagać w realizacji zadań Stowarzyszenia.
2). Stosować się do Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i postanowień
jego władz, a zwłaszcza zachowywać pełną abstynencję na terenie
klubu, a także propagować trzeźwość.
3). Płacić regularnie składki członkowskie w wysokości ustalonej przez
Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
4). Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach
z członkami Stowarzyszenia jak i innymi.
§ 10
Członkowstwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje przez :
1). Wykluczenie z Klubu za postępowanie niezgodne z postanowieniami
Statutu wykluczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia. W ciągu
czternastu dni od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Ogólnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia lub delegatów.
2). Wystąpienie ze Stowarzyszenia na pisemny wniosek.
3). Śmierć członka.
§ 11
1). Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna
lub prawna, która świadczy wolę czynnego popierania celów i działalności
Stowarzyszenia oraz zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej nie
niższej od stawki opłacanej przez członka zwyczajnego.

§ 12
Członek wspierający ma prawo :
1). Brać udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia, oraz
uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym.
2). Korzystać z dobrodziejstw Klubu.
3). Członek wspierający jest zobowiązany realizować zadeklarowane
czynności o których mowa w § 11.
4). Postanowienia Statutu dotyczące ustalenia członkowstwa zwyczajnego
zawarte w § 10 mają odpowiednie zastosowanie do członków
wspierających.

§ 13
1). Godność członka honorowego otrzymuje osoba fizyczna za wybitne
zasługi dla Stowarzyszenia.
2). Członek honorowy ma prawo korzystania ze wszystkich dobrodziejstw
Klubu, oraz jest zwolniony od płacenia składek.
3). Członek honorowy ma obowiązek:
a- Realizować osobiście i pomagać w realizacji zadań Stowarzyszenia.
b- Stosować się do Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i postanowień
jego władz, a zwłaszcza zachowywać pełną abstynencję na terenie
Klubu, a także propagować trzeźwość.
c- Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach
z członkami Stowarzyszenia jak i innymi.

IV. Władze Stowarzyszenia.
§14

Władzami Stowarzyszenia są :
1). Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2). Zarząd Stowarzyszenia.
3). Komisja Rewizyjna.

§ 15

Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia :

1). Odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w roku i jest zwoływane z inicjatywy
Zarządu Stowarzyszenia, który zobowiązany jest na 14 dni przed terminem
Ogólnego Zebrania powiadomić o tym wszystkich członków
Stowarzyszenia podając datę, miejsce i porządek zebrania.
2). Ogólne Zebranie może być zwoływane w przypadku szczególnej wagi
przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemne
żądanie co najmniej jednej dziesiątej ogółu członków.
3). Zwoływanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania winno nastąpić nie
później niż w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu.

§ 16

1). Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia, która wybiera na okres 2 lat:
a- Zarząd Stowarzyszenia składającego się z trzech członków: Prezesa,
Wiceprezesa, i Skarbnika.
b- Komisję Rewizyjną (trzy osoby- przewodniczący, dwóch członków
Komisji).
2). Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy ponadto:
a- Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z pracy Zarządu i Komisji
Rewizyjnej, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
b- Uchwalanie głównych kierunków działalności i planów budżetowych.
c- Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia, oraz podejmowanie uchwał w
sprawie jego zmiany.
d- Nadawanie członkowstwa honorowego osobom szczególnie zasłużonym
dla Stowarzyszenia.
e- Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
f- Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 17

1). Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają większością głosów, a ich
ważność uwarunkowana jest obecnością na zebraniu co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy
członków Stowarzyszenia wyznacza się jego nowy termin
(po upływie 30 min.). Uchwały, jakie zapadają w drugim terminie mają moc
obowiązującą bez względu na ilość członków.
2). Głosowanie podczas Zebrania Ogólnego jest jawne, chyba że
którykolwiek z członków zgłosi żądanie przeprowadzenia tajnego w
określonej sprawie lub sprawach.
3). Ogólne Zebranie wybiera swojego przewodniczącego i sekretarza
zebrania.
4). W Ogólnym Zebraniu poza członkami Stowarzyszenia mogą brać udział
przedstawiciele władz nadzorujących Stowarzyszenie, oraz zaproszeni
goście z głosem doradczym.
5). Uchwały organów statutowych Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji
Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej dwóch członków danego organu.

§ 18

1). Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
a- Składającym się z trzech członków w tym : Prezesa, Wiceprezesa i
Skarbnika.
b- Wybieranym na dwa lata.
c- Odbywającym posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu (protokołowane)
w terminach stałych.
2). Do kompetencji Zarządu należy:
a- Organizowanie pracy Stowarzyszenia, oraz kierowanie całokształtem
jego działalności.
b- Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
c- Zwoływanie Zebrań Stowarzyszenia.
d- Przyjmowanie członków, oraz prowadzenie ich ewidencji.
e- Realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu zamierzeń oraz
preliminarza dochodów i wydatków.
f- Przyjmowanie zapisów i darowizn.
g- Powoływanie w razie potrzeby zespołów członków Stowarzyszenia do
wykonania zadań statutowych.
h- Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
3). W Zarządzie Stowarzyszenia nie mogą zasiadać osoby :
a- Pełniące funkcję w organie nadzoru i kontroli.
b- Będące członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających w organie
nadzoru i kontroli.
c- Karane za przestępstwa z winy umyślnej.
4). Posiedzenia Zarządu odbywają się jawnie, jednakże na wniosek
któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej, której
sprawa dotyczy, zarządza się posiedzenie tajne.
5). Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego
upoważniona.
6). Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane jest
współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu.
7). Stowarzyszenie jest reprezentowane przez prezesa Zarządu lub innego
członka Zarządu.

§ 19

1). Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres dwóch lat przez Ogólne
Zebranie członków Stowarzyszenia w składzie trzech osób, działających
pod kierunkiem wybranego spośród siebie Przewodniczącego.

2). Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
a- Kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Stowarzyszenia.
b- Składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym i wnioskowanie o
udzielenie absolutorium Zarządowi.
c- Składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego.
d- Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3). W Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać osoby :
a- Pełniące funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia.
b- Będące członkami rodziny, bądź krewnymi osób pełniących funkcję w
Zarządzie Stowarzyszenia.
c- Karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

§ 20

1). W sporach między członkami, jak również w sporach z organami
Stowarzyszenia, organem odwoławczym i zatwierdzającym jest Zebranie
Ogólne członków Stowarzyszenia. Termin odwołania wynosi
czternaście dni.

V. Fundusze i majątek Stowarzyszenia.

§ 21

1). Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze, ruchomości i
nieruchomości.
2). Fundusze Stowarzyszenia tworzy się :
a- Ze składek członkowskich stanowiących podstawę działalności
finansowej Stowarzyszenia.
b- Z ofiar, darowizn i zapisów.
c- Z subwencji i dotacji.
d- Z dochodów z imprez i działalności gospodarczej.
3). Właścicielem majątku Klubu jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.
4). Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki
finansowej Stowarzyszenia Zarząd Tworzy stanowisko
Głównego Księgowego.
5). Wszelkie dyspozycje w sprawach majątkowych podlegają akceptacji na
najbliższym Zebraniu Ogólnym Członków.

6). Zabrania się :
a- Przekazywania lub wykorzystywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz
członków, pracowników, członków organów Stowarzyszenia oraz osób im
bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych ze
Stowarzyszeniem.
b- Udzielania pożyczek członkom, członkom organów Stowarzyszenia,
pracownikom lub ich rodzinom.
c. Dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert
zakupów towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia,
pracownicy, a także członkowie rodziny wyżej wymienionych osób.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.
§ 22

1). Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały
Ogólnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2). W razie podjęcia przez Ogólne Zebranie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Ogólne Zebranie decyduje o przekazaniu majątku
Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną.
3). Statut niniejszy uchwalony został na zebraniu założycielskim
w dniu 17.03.1992 r., z późniejszymi zmianami.

