STATUT
DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej jest autonomicznym podmiotem
działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej.
2. Pełna nazwa Forum brzmi: Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
zwane dalej Forum.
3. Forum działa przy Operatorze wybranym przez Zarząd Forum
§2
Forum nie posiada osobowości prawnej.
§3
Forum działa na obszarze województwa dolnośląskiego.
Siedzibą Forum jest siedziba Operatora
§4
Zakres współpracy z Operatorem zostaje określony w umowie zawartej
pomiędzy Zarządem a Operatorem.
§5
Forum może używać pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym
adresem siedziby oraz własnego logotypu.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§6
Głównym celem działania Forum jest integracja i rozwój dolnośląskiego
systemu pomocy społecznej.
Cele szczegółowe działania Forum to:

a) reprezentacja pomocy społecznej wobec samorządów lokalnych,
instytucji rządowych;
b) kształtowanie nowoczesnej polityki społecznej;
c) reprezentacja i artykułowanie potrzeb środowiska;
d) wzmocnienie pozycji pomocy społecznej i kształtowanie wizerunku
kadry;
e) tworzenie grup wsparcia;
f) wymiana doświadczeń;
g) inicjowanie i nawiązywanie współpracy międzysektorowej;
h) programowanie rozwoju regionu w kontekście pomocy społecznej;
i) wpływanie na tworzenie prawa pomocy społecznej;
j) PR sektora pomocy społecznej;
k) umocnienie postaw etycznych
l) podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum.
§7
Forum realizuje cele w szczególności poprzez:
1. działalność konsultacyjną i doradczą,
2. spotkania;
3. dyskusje panelowe;
4. debaty;
5. konferencje;
6. seminaria;
7. szkolenia;
8. wizyty studyjne;
9. prowadzenie badań;
10.opracowywanie diagnoz problemów społecznych;
11.opracowywanie materiałów własnych w tym: informacyjnych,
statystycznych;
12.współpracę z administracją rządową i samorządową;
13. wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z
pełnioną przez nich funkcją lub zajmowanym stanowiskiem.
14. lobbowanie na rzecz pomocy społecznej.
§8
Działalność Forum opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FORUM
§9

Członkami Forum są osoby i instytucje działające w obszarze pomocy
społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.
§ 10
1. Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie deklaracji
uczestnictwa w Forum po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego Forum podejmuje Zarząd w
drodze uchwały po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej

§ 11
1.. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest wnoszenie opłat za szkolenia
organizowane przez Operatora.
2. Dysponentem zgromadzonych środków jest Operator, który przeznacza je
na działalność statutową Forum.
3. Środki na działalność forum pochodzić mogą z:
- darowizn,
- indywidualnych wpłat,
- udziału w programach i projektach,
- inne.
§ 12
Członkowie Forum dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków honorowych.
§ 13
Utrata członkostwa zwyczajnego w Forum następuje wskutek:
1. wystąpienia;
2. wykluczenia;
3. zgonu lub utraty zdolności do czynności prawnych.
§ 14
Członek zwyczajny Forum ma prawo:
1. uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Forum,
2. korzystać z usług doradczych przeznaczonych dla członków Forum,
3. korzystać z materiałów informacyjnych Forum,
4. wybierać i być wybieranym do władz Forum,
5. zgłaszać wnioski i opinie do organów Forum.
§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego Forum należy:
1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum,
2. przestrzeganie postanowień Statutu.
3. opłacanie kosztów udziału w szkoleniach Forum.
§ 16
1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna w
szczególności podejmująca działalność w obszarze pomocy społecznej.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd w
drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji
członkowskiej.
3. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz
Forum.
.
§ 17
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna .
2. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego jest posiadanie
znaczących zasług w obszarze działalności Forum.
3. Godność członka honorowego nadaje zebranie ogólne członków na
wniosek Zarządu.
§ 18
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć we
wszystkich formach aktywności Forum.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego
prawa wyborczego.

ROZDZIAŁ IV
Władze
§ 19
Władzami Forum są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Forum.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków Forum zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej
raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków.

2.Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków.
3.W razie braku kworum Walne Zebranie Członków odbywa się
w drugim terminie (tego samego dnia po upływie 30 minut bez względu na
liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania).
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie priorytetów działania Forum;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i
finansowych składanych przez zarząd za okres roku;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i
finansowych za okres kadencji;
4. powoływanie i odwoływanie Zarządu Forum
5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków i
organy Forum;
6. ustanawianie wyróżnień i przyznawanie ich osobom fizycznym
i prawnym
7. uchwalanie zmian w statucie,

§ 22
1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy nie mniej niż 7 osób.
2. Zarząd Forum składa się z:
- przewodniczącego;
- dwóch zastępców;
- co najmniej czterech członków
3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają
Przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.
3. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu
Członków.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Zarząd prezentuje stanowiska wypracowane przez członków Forum.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.

realizacja uchwał i wniosków Zebrania Ogólnego Członków,
opracowanie regulaminu funkcjonowania zarządu,
opracowanie programów działania Forum,
powoływanie stałych i doraźnych zespołów problemowych,

5.

bieżące realizowanie zadań wynikających ze statutu i
programów,
6.
zawieranie umów o współpracy,
7.
opracowywanie i uchwalanie budżetu i preliminarza
finansowego,
8.
opracowywanie i przedstawianie rocznego sprawozdania merytorycznego
i finansowego 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10. reprezentowanie Forum na zewnątrz,
11. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum,
12. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
13. Zarząd może delegować w drodze uchwały wybrane uprawnienia do
podmiotów przez siebie powołanych.
§ 24
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3
razy w roku i przewodniczy im Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenie Zarządu może się odbywać z wykorzystaniem technologii
informatycznej i komunikatorów.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co
najmniej czterech członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje
głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub za
pośrednictwem komunikatorów w formie pisemnej.
§ 25
Powołane w ramach Forum podmioty mogą wykorzystywać w bieżącej pracy
dostępne komunikatory.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Statut Forum jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego
uchwalenia.
§ 27
Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
lub braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

