REGULAMIN STOWARZYSZENIA NASZE IMAGINARIUM
z siedzibą w Żyrardowie

§ 1 Nazwa Stowarzyszenia
1.
2.

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę “Stowarzyszenie Nasze Imaginarium”.
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą “Nasze Imaginarium”.
§ 2 Miejsce i czas działania Stowarzyszenia

1.
2.
3.
4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może prowadzić działania poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, o ile służyć to będzie
realizacji jego celów.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Żyrardów.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§ 3 Członkostwo w organizacjach

1.
2.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o tych samych lub
podobnych celach działania.
O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji, o której mowa w ust. 1 decydują Członkowie i Członkinie
Stowarzyszenia, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
§ 4 Cele Stowarzyszenia

1.

2.

Celami Stowarzyszenia są:
1) kształtowanie postaw wrażliwości społecznej i solidarności poprzez działania łączące edukację,
kulturę i sztukę;
2) rozwijanie i promowanie postaw obywatelskich;
3) działania na rzecz równości szans, poszanowania godności osoby ludzkiej oraz praw człowieka
i obywatela;
4) wspieranie aktywności obywatelskiej dla dobra wspólnego podejmowanej nie dla zysku (not
for profit);
5) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) wzmacnianie potencjału organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego w strategicznych obszarach działania, w szczególności w
komunikacji społecznej oraz wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych działania trzeciego
sektora;
7) upowszechnianie dorobku organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego;
8) upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów, debat oraz innych wydarzeń i zajęć edukacyjnych i
kulturalnych;
2) wydawanie książek, broszur, informatorów i innych publikacji w formie elektronicznej oraz
tworzenie i udostępnianie multimedialnych materiałów edukacyjnych;
3) prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych;

4) digitalizację i udostępnianie publikacji wydawanych przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w szczególności w zakresie
upowszechniania
wiedzy
o uprawnieniach obywatelskich;
5) wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego;
6) współpracę międzynarodową w zakresie celów Stowarzyszenia.
§ 5 Członkostwo w Stowarzyszeniu
1.

2.

4.

5.

6.

Członkiem lub Członkinią Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem.
Przyjęcia nowych Członków/Członkiń dokonują Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia w drodze
uchwały podjętej w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch
Członków/Członkiń.
Członek zobowiązany jest do:
1) zaangażowania w rozwój Stowarzyszenia;
2) opłacania składek członkowskich. Wysokość i termin płatności składek określa uchwała
Członków i Członkiń.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci albo pisemnego oświadczenia Członka, Członkini o chęci rezygnacji z udziału w
Stowarzyszeniu;
2) wykluczenia przez Członków i Członkinie.
Osoba wykluczona ma prawo zwrócić się do Członków i Członkiń Stowarzyszenia
o ponowne rozpatrzenie jej sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały
o wykluczeniu na piśmie. Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia rozpatrują wniosek osoby wykluczonej
w czasie najbliższego zebrania a ich decyzja jest ostateczna.
§ 6 Kompetencje Członków i Członkiń

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Najwyższa
władza
w
Stowarzyszeniu
należy
do
jego
Członków
i
Członkiń.
W sprawach niezastrzeżonych dla Przedstawiciela/Przedstawicielki Stowarzyszenia podejmowanie
decyzji należy do Członków i Członkiń Stowarzyszenia.
Do kompetencji Członków i Członkiń należy w szczególności:
1) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
2) wybór i odwołanie Przedstawiciela/Przedstawicielkę,
3) przyjmowanie i odwoływanie członków,
4) uchwalanie zmian regulaminu,
5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
6) wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie przez Przedstawiciela/ Przedstawicielkę
Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia podejmują decyzje w drodze uchwał, podczas zebrań albo
obiegowo.
Zebranie Członków i Członkiń zwołuje Przedstawiciel/Przedstawicielka lub 1/3 Członków i Członkiń
Stowarzyszenia. Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca.
Uchwały Członków i Członkiń Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy prawa lub
niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
Uchwały Członków i Członkiń Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym. Członkowie i
Członkinie mogą zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 7 Przedstawiciel lub Przedstawicielka Stowarzyszenia
1.
2.
3.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela/Przedstawicielkę wybieranego/-ą przez
Członków i Członkinie na 3 letnią kadencję.
Przedstawiciel/Przedstawicielka
może
zostać
odwołany/-a
przez
Członków
i Członkinie przed upływem kadencji.
Do kompetencji Przedstawiciela/Przedstawicielki należy:
1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 1-3 Prawa o
stowarzyszeniach,
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
§ 8 Źródła Majątku Stowarzyszenia

1.

Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą ze:
1) składek członkowskich,
2) dotacji,
3) darowizn,
4) zbiórek publicznych,
5) spadków, zapisów,
6) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
§ 9 Zmiany Regulaminu. Rozwiązanie Stowarzyszenia

1.

2.

Decyzję w sprawie zmiany Regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmują Członkowie i
Członkinie Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 2/3 Członków i Członkiń uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia, określają
przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji.

