STATUT
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie „Tarcza”
Tekst jednolity ze zmianami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia w dniu 08.09.2016r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, zwane w dalszej części
statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20 poz.104, zm. Dz. U. 1980 r. Nr l4 poz. 86 i posiada
osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§2
1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, którego terenem działania jest cały kraj zaś siedziba
mieści się w Stalowej Woli.
2. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić również działania poza
granicami kraju, zgodnie z prawem miejscowym.

§3
Stowarzyszenie może tworzyć struktury terenowe według zasad określonych w niniejszym statucie.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§ 4a
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków
i wolontariuszy.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także
spośród swoich członków.
3. Osobom wymienionym w pkt. 1 i 2, przysługuje zwrot wydatków zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§5
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
charakterze.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§6
Cele Stowarzyszenia:
1. Pomoc osobom dotkniętym przemocą.
2. Budowa systemu profilaktyki i pomocy w/ w osobom w oparciu o lokalne instytucje i organizacje
pozarządowe.
3. Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy.
4. Badanie zjawiska przemocy w regionie, kraju i świecie.
5.Wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz takich grup społecznych jak: osoby
niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety mężczyźni dotknięci przemocą lub
będący w trudnej sytuacji życiowej oraz inne grupy wymagające wsparcia lub wyrównywania szans
tych grup.
6.Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez
cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
7.Promowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka, ochrona praw kobiet poprzez działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oświaty i wychowania oraz
kultury, sztuki i tradycji jak również wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Zakładanie i prowadzenie świetlic i świetlic socjoterapeutycznych, klubów, tworzenie kółek
zainteresowań, prowadzenie zajęć wspomagających dzieci i młodzież w nauce.
11. Prowadzenie różnych form zajęć sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia i poprzez te
działania przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem, paleniem papierosów i innymi
patologiami społecznymi.
12. Organizowanie i prowadzenie wycieczek, kolonii, wyjazdów turystyczno – krajoznawczych,
wypoczynkowych, turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób
niepełnosprawnych, osób dotkniętych przemocą oraz osób z rodzin będących w trudnej sytuacji
życiowej.
13. Organizowanie i prowadzenie prelekcji, konferencji, warsztatów, zajęć terapeutycznych i szkoleń,
Punktu Konsultacyjnego, poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz telefonu informacyjnego
14. Organizowanie i prowadzenie klubów dla osób starszych i niepełnosprawnych, oraz aktywizacja
tych osób.
15. Działalność na rzecz osób pozbawionych wolności w walce z uzależnieniami, wspieranie procesu
resocjalizacji.
16. Prowadzenie rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji dzieci, młodzieży i wszystkich osób
niepełnosprawnych.
17. Wspópraca z instytucjami i zakladami w celu pozyskiwania, i przekazywania pomocy finansowej
oraz rzeczowej dla osób będących w cięzkiej sytuacji finansowej i niezaradnych życiowo.

18. Wspópraca i prowadzenie działań razem z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami z innych
krajów świata.
19. Inne cele pozwalające przeciwdziałać przemocy i rozwijać działalność Stowarzyszenia

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Współpracę z:
-administracją rządową i samorządową;
-organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, których kierunki działania wiążą się
z problemami osób dotkniętych przemocą;
-instytucjami, które mogą w jakikolwiek sposób wspomóc osobę doświadczającą przemocy;
-środkami masowego przekazu,
-z innymi instytucjami i grupami społecznymi w celu realizacji zadań statutowych.
2. Organizację:
-różnych form terapeutycznych dla osób żyjących w środowiskach, w których występuje przemoc,
-prelekcji, konferencji, warsztatów, zajęć terapeutycznych i szkoleń,
- wypoczynku, kolonii, wyjazdów turystyczno – krajoznawczych, turnusów terapeutycznych i
rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych przemocą oraz
osób z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej lub ze środowisk dotkniętych, bądź zagrożonych
problemami przemocy
3. Prowadzenie:
-różnych form terapeutycznych dla osób żyjących w środowiskach, w których występuje przemoc,
-różnych form usług na rzecz osób dotkniętych przemocą,
-poradnictwa specjalistycznego i działań edukacyjnych dla osób działających w środowiskach gdzie
występują różne formy przemocy, lub istnieje zagrożenie ich wystąpienia,
-Punktu Konsultacyjnego, telefonu informacyjnego dla ofiar przemocy,
-upowszechniania informacji o miejscach wsparcia dla osób doświadczających lub uwikłanych w
przemoc,
-akcji charytatywnych,
- wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą i problemami, które do niej
prowadzą
- kampanii edukacyjnych oraz innych działań sprzyjających podniesieniu świadomości społecznej w
zakresie występowania zjawiska przemocy;
- alternatywnych form spędzania wolnego czasu, jako działania profilaktyczne,
- świetlic i świetlic socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
- wycieczek, kolonii i innych wyjazdów turystyczno – krajoznawczych, wypoczynkowych,
terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka.
- różnych form zajęć sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia i poprzez te działania
przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem, paleniem papierosów i innymi patologiami
społecznymi
-działalności wydawniczej.
4. Pozyskiwanie wolontariuszy i stałych współpracowników.

5. Pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań
Stowarzyszenia.
6. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
7. Promowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
8. Organizowanie i prowadzenie klubu dla osób starszych i niepełnosprawnych, ich aktywizacja
poprzez organizację zajęć integracyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów itp.
9. Organizowanie i prowadzenie wycieczek, kolonii, wyjazdów turystyczno – krajoznawczych,
wypoczynkowych, turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób
niepełnosprawnych, osób dotkniętych przemocą oraz osób z rodzin będących w trudnej sytuacji
życiowej.
10. Organizowanie spotkań informacyjno-integracyjnych.

