PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” odbyło się 28 września 2009 w budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Rybniku przy ul. Piasta 35.
Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem” przybyły 32 osoby.
Sporządzono listę obecności, którą podpisali wszyscy zebrani.
Walne Zebranie przebiegło według następujących punktów:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.
2. Ukonstytuowanie się prezydium Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem”.
Wybór:
1) przewodniczącego: Krzysztof Chełstowski,
2) sekretarza: Aleksandra Chełstowska,
3) komisji skrutacyjnej - składającej się z 2 członków: Anna Kirsek, Małgorzata Lazar
4) komisji uchwał i wniosków - składającej się z 2 członków: Anna Jaszczuk, Weronika Pilch-Pierchała,
5) na podstawie listy obecności komisja skrutacyjna potwierdziła prawomocnośd Walnego Zebrania
w zakresie podejmowania uchwał, tzw. kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad. Akceptacja porządku obrad przez obecnych.
4. Przedstawienie szczegółów nt. dwóch dużych projektów na które Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe tj.
w ramach:
a) Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Naucz mnie samodzielności”.
Celem projektu są działania mające pomóc w usamodzielnianiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Projekt realizowany w Domu Fundacji Ojca PIO w Istebnej we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno –
Wychowawczym w Rybniku. Beneficjenci: grupa 32 osób dzieci i młodzieży przed 18 rokiem życia uczęszczających do
instytucji edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ciągu czterech 5-dniowych turnusów, dzieci w
8–osobowych grupach trenowali nawyki samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, porządkowych,
higienicznych i gospodarczych, wzięli udział w zajęciach arterapii, ekologicznych itp.
b) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie dofinansowanie na realizację projektu „Naucz
mnie, a zacznę samodzielnie pracowad- aktywizacja zawodowo – społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z zaburzeniami psychicznymi w wieku 1724 lat. Są to uczniowie ostatnich klas szkół specjalnych z terenu Rybnika potencjalnie wchodzący na rynek pracy,
zagrożeni wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa młodych, niepełnosprawnych ludzi. W trakcie szeregu zajęd,
warsztatów i praktyk zostaną oni wyposażeni w :
a) umiejętności zawodowe ułatwiające uzyskanie zatrudnienia, bazujące na ich indywidualnych zdolnościach i
możliwościach. W tym celu odbędą się warsztaty umiejętności:
- technicznych (stolarka, ceramika),
- biurowo-poligraficznych (druk, komputer, fotografia),
- usługowo-artystycznych (bukieciarstwo, florystyka, aranżacja wystaw sklepowych),
- prowadzenia gospodarstwa domowego.

b) kompetencji społ. ułatwiających uzyskanie zatrudnienia:
- umiejętności interpersonalnych,
- tworzenia dokumentów aplikacyjnych, indywidualnego planu rozwoju zawodowego,
- orientacji na rynku pracy i możliwości zatrudnienia,
- kontakt z pracodawcą
Uczestnicy projektu nie są przygotowani do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania pracy, ich rodziny nie
wspierają ich w aktywizacji społeczno – zawodowej, wykazują małe zainteresowanie tymi działaniami lub nie potrafią
im pomoc. Z tego powodu program projektu obejmuje również ich rodziny. W trakcie indywidualnych spotkao w ich
miejscu zamieszkania terapeuta środowiskowy:
- wyposaży rodziców w wiedzę i umiejętności dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wskaże aspekty
prawne i korzyści z ich zatrudnienia,
- udzieli wsparcia terapeutycznego.
Celem projektu „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracowad...” jest też umożliwienie odbycia praktyk
zawodowych. Zaproszenie do udziału w projekcie otrzymają pracodawcy i inne podmioty z otoczenia osób
niepełnosprawnych.
Odbędą się indywidualne spotkania z zainteresowanymi podmiotami, konferencje, seminaria, wystawy, na których
zaprezentowana będzie idea projektu, materiały dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich potencjał
zawodowy, metody wsparcia, umiejętności i kompetencje oraz produkty i usługi wytworzone przez osoby
niepełnosprawne.
5. Rekomendowanie przez Zarząd zmian w statucie w związku potrzebą przystosowania statutu do ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie. Proponowane zmiany w statucie dotyczącą następujących paragrafów, ustępów i
punktów:
1) W § 6 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
3. Majątek stowarzyszenia przeznaczany jest na działalnośd statutową w zakresie pożytku publicznego.
2) Dotychczasowe brzmienie:
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (…)
2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięd mających na celu pomoc, doradztwo i opiekę
psychologiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną względem osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
Nowe brzmienie:
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (…)
2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięd mających na celu pomoc społeczną,
doradztwo i opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, leczniczą i medyczną itp.
względem osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
3) Dotychczasowe brzmienie:
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (…)
3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięd mających na celu poradnictwo i aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zmierzającą do przeciwdziałania bezrobociu,
Nowe brzmienie:
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (…)
3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięd mających na celu poradnictwo i aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia,
4) Dotychczasowe brzmienie:
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (…)

5) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej m.in.: przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji (prowadzenie działao profilaktycznych przeciwdziałających patologii i
marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, fundowanie stypendiów, pomoc w sprawach socjalno-bytowych o
charakterze finansowym i pozafinansowym, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów itp.),
Nowe brzmienie:
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (…)
5) wspieranie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia m.in.: przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i
dyskryminacji (prowadzenie działao charytatywnych, profilaktycznych, przeciwdziałających patologii i
marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, fundowanie stypendiów, pomoc w
sprawach socjalno-bytowych o charakterze finansowym i pozafinansowym, organizacja zbiórek publicznych,
pozyskiwanie sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów, likwidowanie uprzedzeo wobec osób
niepełnosprawnych itp.),
5) Dotychczasowe brzmienie:
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (…)
8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające problematykę niepełnosprawności oraz
wyposażające w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi i ich
rodzinami,
Nowe brzmienie:
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: (…)
8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające problematykę niepełnosprawności oraz
wyposażające w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, ich
rodzinami i otoczeniem,
6) Do statutu po paragrafie 9, dodaje się paragraf 9A w brzmieniu:
§ 9A.
Działalnośd nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
2) Pozostała działalnośd wydawnicza (58.19.Z)
3) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
5) Działalnośd związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
6) Pozostała działalnośd związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
7) Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
8) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęd sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
9) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
11) Działalnośd wspomagająca edukację (85.60.Z)
12) Pozostała działalnośd w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
13) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
14) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
15) Działalnośd wspomagająca wystawianie przedstawieo artystycznych (90.02.Z)
16) Artystyczna i literacka działalnośd twórcza (90.03.Z)
17) Działalnośd obiektów kulturalnych (90.04.Z)
18) Pozostała działalnośd związana ze sportem (93.19.Z)
19) Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
20) Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
6. Głosowanie nad uchwałą dotyczącą zmian w statucie.
Przyjęcie uchwały nr 8/2009 wprowadzającej zmiany do Statutu w proponowanym brzmieniu.

W głosowaniu wzięło udział 32 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem
uchwały głosowały 32 osoby. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
7 . Dyskusja nt. wystąpienia do Sądu o nadanie stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego.
Przedstawienie uwarunkowao prawnych. Dyskusja na temat obowiązków i praw wynikających ze statusu organizacji
pożytku publicznego.
8. Głosowanie nad uchwałą związaną z wystąpieniem Stowarzyszenia do Sądu o nadanie statusu organizacji pożytku
publicznego.
Przyjęcie uchwały nr 9/2009 w sprawie podjęcia działao związanych z nadaniem Stowarzyszeniu statusu organizacji
pożytku publicznego.
W głosowaniu wzięło udział 32 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem
uchwały głosowały 32 osoby. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od
sierpnia 2008 do września 2009.
10. Dyskusja nt. sprawozdania z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od sierpnia 2008 do września
2009. Przyjęcie uchwały nr 10/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z merytorycznej działalności Stowarzyszenia
za rok okres od sierpnia 2008 do września 2009.
W głosowaniu wzięło udział 32 obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem
uchwały głosowały 32 osoby. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
11. Informacja na temat bieżących i zrealizowanych działao Stowarzyszenia:
- dożywianie wychowanków Internatu SOSW,
- realizacja programu budzącego zaradnośd osobistą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ROZWIJAM
SWÓJ POTENCJAŁ, BY BYD SAMODZIELNYM,
- program „Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywających
czasowo w internacie SOSW”,
- program Realizacja programu „Narkotyki nie dla mnie” podczas wakacyjnych półkolonii,
- wydawanie biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia,
- organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Stawiskach,
- organizacja V Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Osób Niepełnosprawnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie spotkania
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Sekretarz

