Załącznik nr 9 do protokołu
Nadzwyczajnego Walnego Zebrąnia Członków Stowarrysreiia Pomocy
Dzieciom i MłodzieĘ Niepełnosprawnej
R'uchowo ,,Tęcza" w Szczecinie z dnią 26.03'20] 3r.

UCHWAŁA NR

912013

Nadzwyc zajnego Waln ego Zebr ania Czło n ków Stowa rryszenia Pomocy
Dzieciom i MłodzieĘ Niepełnosprawnej Ruchowo
za, w Szczecinie
''Tęc
z dnia 26.03.2013r

$1
Nadzwycząne Walne Zebranie Członków Stowarzyszęnia Pomocy Dzieciom i
MłodzieŻv Niepełnosprawnej Ruchowo ,,TęcZa" w Szczecinie posian awia, iż w
Statucie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i MłodzieżyŃiepełnosprawnej
Ruchowo ,,TęQZa''
Szczecinie wprowadza się następując e zmiany:
1) $ 1 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
,rStowarzyszenie Pomocy Dzieciom iMłodzieŻy Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza,, w Szczecinie zwate dalej
Stowarzyszeniem zrzęsza osoby niepełnosprawne, ich rodziców i opiekunów,
wolontariu szy oraz innych
członków pragnących szerzyć, ideę integracji społecznej. Przęde wszystkim jednak
niesie pomoc osobom
niepeŁrosprawnym' w szczegó|ności dzieciom i młodzteźy,a takŻe ich rodzinóm
w sferze opieki i pomocy
społecmej.''

2) Zmienia się
brzmienie:

$ 6 ust. l

Statutu przez

co otrzymuje on

następujące

,,[nicjowanie powstania, działania na rzęcz tworzenia' tworzenie (w szczególności przez budowę, adaptację'
remont, modemizację), prowadzenie' wspieranie:
a) placówek służby zdrowia, zajmujących się kompleksową diagnostyką rehabilitacją i terapią
osób niepełnosprawnych,

b)

placówek oświatowych, zajmujących się specjalnymi formami edukacyjno-terapeutycznymi

c)

placówek opiekuńczych, zajmujących się róznymi formami opieki społecztej nad osobami

d)
e)

skierowanymi do osób niepełnosprawnych;

niepełnosprbwnymi i ich rodzinami,
(Skreślony),

Cenhów Terapeutycznych, w skład których wchodzą placówki służbyzdrowia, placówki

oświatowe, placówki opiekuńcze oraz poradnie specjalistyczne,
oraz wspóĘracę i wspieranie placówek działającychw podobnym żańesie.''

3)

*

$ 6 ust. 2 Statutu skreśla się literę ,,i'', W konsekwencji ust. 2 uzyskuje
brzmienie:

,,Kompleksową rehabilitacj ę, której zakres obej muj e :
a) wczęSną diagnostykę, rehabilitację i terapię dzieci od 1 miesiąca do 7 roku Życia orazkontynuację
tej rehabilitacji do 18 roku zycia i powyŹej, jeżeli stan osoby niepełnorp.u*n"; tego
wymaga ,
b) psychologiczno-terapęutyczną opiekę nad rodziną
c) usprawnianiepsychospołeczne,
d) tworzenię Grup Aktywnej Rehabilitacji,
e) tworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
f) tworzenie Zal<ładów Aktywności Zawodowej,
g) rehabilitację napłaszczyźnie:ośrodek - Dom - Szkoła - otoczenię - Rodzina'
h) rehabilitację w domu podopiecznego,

i)

(Skreślony),

i)

- profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania powstawaniu
nieodwracalnych powikłań zdrowotnych będących nu'tęprt*.'' wypadków
komunikaóyjnych;

działania rehabilitacyjno

4) $ 6 ust. 3 Statutu zmięnia się brzmienie litery a i d oraz
przez co ust. 3 uzyskuje następuj ącebrzmienie:

dodaje litery e-h

,,Edukację i terapię osób niepełnosprawnych' której zakres obejmuje:
a)

WcZeSnę wspomaganie rozwoju dzięci.

b)

rozwijanie w ramach istniejących możliwości:zainteresowań, uzdolnień
i młodzieŻy;

c)

indywidualne wspieranie rozwoju każdego dziecka;
tworzenie przedszkoli specj alnych;
tworzenię szkół specj alnych;
tworzenie ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw czy ch;
tworzenie specjalistycznych poradni psychologiczno_pedagogic znych;
wczesnointęrwencyjne oddziaĘwania edukacyjno - terapeutylzne i rehabilitacyjne;''

d)
e)

0
c)

h)

i

talentów dzięci

5) w $ 6 ust.4 Statutu zmienia się brzmienie litery d,otazdodaje litery e-g
przęz co ust. 4 uzyskuje następuj ącebrzmienie:

,,opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, której zakres obejmuje:
a) koordynację pomocy i oddziaĘwań socjalno-społecznych na obszarze działalnoŚci Stowarzyszenia;
b) indywidualne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjnó;

c)

prowadzenie kompleksowej opieki edukacyjnej, leczniczej, terapeutycznej
rehabilitacyjnej na
terenie placówek opiekuńczych, dostosowanej do wieku ósob niepeinospiawnych' ictr potrzeb
rozwojowych i społecznych,

d) niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej
.

i psychologicznej pomocy
poszkodowanym na skutek zdarzei losowych, poszkodowanym na
skutek ńiepełnósprawnoŚci'

e) tworzenie ośrodków Wsparcia Dziennegó

f)

g)

w

szczególności Śrooowisto'y"ł' Domów

Samopomocy;
tworzenie Domów Pomocy Społecznej;
prowadzenie innej (pozostałej) działalnościcharytatywnej gdzie indziej
nie sklasyfikowanej.,'

6) w $ 6 Statutu skreślasię ust. 4a;
7) w $ 20 Statutu dodaje się ust 4 w brzmieniu:
,'We wszystkich przypadkach wykluczenia Zarząd podejmuje odpowiednią uchwałę'''

8) w $ 23 Statutu skreślasię literę f oraz zmienia się brzmienie lit. i' tj.:
,,Do kompetencj i Walnego Zebrania naleŻy

:

a) uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalnościZarządu. Komisji Rewizyjnej,
c) podejmowanie uchwał w sprawach przedśtawionychprzeźzarząd,rońisję
Rewizyjną
d) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnei'
e) uchwalanię zmian Statutu'
f) (Skreślony),
g) uchwalanie wysokoŚci wpisowego i składęk członkowskich,
h) uchwalanie absolutorium dIaZarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
i) zatw ier dzanie budżetu,

j) podejmowanię uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.''

9) *

$ 28 Statutu dodaje się lit. j, k,

1,

tj.:

,

Zar ządu na|eĘ :
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a) ręprezęntowanie Stowarzys
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t) uchwalanie regulaminów Stowarzyszenta
l) przygotowywanie budżetu'''

10)Ws30Statutuzmieniasiębrzmienięust5poprzeznadaniemu
brzmienia:

swoich funkcji zwrot uzasadnionych
mogą offZymywać z tyfułu pełnienia
RewizYjnej
Komisji
..Czlonkowie
kosztów lub wynagrodzenie"

11)
re

,'u"h*uiuni"

w brzmieniu:
W s 31 Statutu dodaje się lit' f nej'''
Rewizyj
i
Komisj

gulaminów i zasad działania

lit'
brzmienie lit a orazb oruz skreślasię
zmieniasię
Statutu
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jednolity Statutu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
przyjąótekst
się
Postanawia
w śzczecinie uwzględniający
Niepełnosprawnej nucńow o ,,Tęcza''
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$3
Uchwała wc

Pani Alicja Zołotucho

Pani Elżbieta Myśliwiec

