
Nadzwyczajnega lilalnego Zebrania 
",,rł#ł"śiłr;:::#ł:łh 

Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawne.i
Ruchowo ,,Tęcza" w Szczecinie z dnią 20.02.2009r.

UCHWAŁA 1\[R 3/09
Nadzvryczaj nego \ilalnego Zebrania Człon ków Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzież,y Niepełnosprawnej Ruchowo ,rTęcza'' w Szczecinie

z dnia 2A.02.2A09r.

W przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia

Nadnvyczajne Walne Zebtanie Członków Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i TvIłodz\eĘ Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza" w Szczecinie
niniejszym postanawia, iŻ w Statucie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Młodziezy Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza'' w Szczecinie wprowadza się
następujące zmiany:

1) $ 6 ust 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
,,1) Inicjowanie, działantanatzeeztulorzenia, prowadzenie, wspieranię otazwspóĘracę z

juz funkcjonującymi:
a) placówkami sfuzby zdtowia, zajmującymi się kompleksową diagnostyką

rehabilitacją i terapią osób niepełnosprawnych,
b) placówkami oświatowymi, zajmującymi się specjalnymi formami edukacyjno-

terapeutycznymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, W tym przedszkolami.
c) placówkami opiekrńczymi, zajmującymi się różnymi formami opieki

społecznej nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami'
d) poradniami specjalistycznymi.'o

2) $ 6 ust 3 Statutu otrzymuje następujące branienie:
,,3) Edukację i terapię dńęciinłodzieŻy niepełnosprawnej, której zakres obejmuje:
a) wczesnointerwencyjne oddziaĘwania edukacyjno_terapeutyczne i rehabilitacyjne,
b) rozrvijanie w ramach istniejących możliwości: zainteresowań, uzdolnień i talentów

dzieci irrńodzieży,
c) indywidualne wspieranie rozwoju kazdego dziecka,
d) przygotowanie dzieci do nauki w szkole, w tym w formach przedszkolnych."

3) w $ 6 Statutu dodaje się ust t2 cw brzmieniu:
ool2 c Dzialania wspierające funkcjonowanię prowadzonych placówek, w szczególności
administracyjno _ koordynujące, księgowe i monitorujące, niezbędne do pozyskiwania i
r ozliczanta otrzymanych środków fi nansowych.''

4) w $ 6 ust 2 Statutu dodaje się lit. i w brzrrieniu:
,'i) tworzenie i działalnośó Środowiskowych Domów Wsparcia.''

5) w 6 Statutu dodaje się ust 12 d w brzmieniu:
,,lzd) Inicjowanie powstawania, wspierarię oraz współdziałante z innymi podmiotami, w tym
osobami prawnymi ifizycznymi w ramach inicjatywy lokalnej."



6) w $ 1 Statutu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5) Nazwa Stowarzyszenia może być uzywana w skrócię: ,,SPDiMNR Tęcza''

7) $ 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

',$ 
Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy

dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym pochodzących ze środowisk dotkniętych
problemem alkoholowym, ofiar wypadków komtrnikacyjnych, aw szczęgólności dla dzięci i
rrtodzieĘ niepełnosprawnej, których niepełnosprawność jest następstwem uszkodzenia
Centralnego i obwodowego Układu Nerwowego, ciężkiej choroby, urazów i chorób
genetycznych przez zapewnienie im pełni normalnego Ęcia w warunkach umożliwiających
rozwój oraz osiągnięcie niezalezrrości społecznej.''
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