STATUT FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
I. Postanowienia ogólne
§1
Forum Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego, zwane dalej Forum, jest jednostką
konsultacyjno-samokształceniową.

§2
1. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego
2. Forum jest jednostką autonomiczną nie posiadającą osobowości prawnej.
3. Obsługę organizacyjną Forum sprawuje Operator wybrany przez Zarząd Forum.
4. Za adres siedziby Forum przyjmuje się adres Operatora.
5. Do obowiązków Operatora należy:


Obsługa techniczna Forum,



Zapewnienie szkoleniowców,



Pobieranie składek członkowskich zgodnie z uchwałą Zebrania



Ogólnego,



Rozliczanie składek członkowskich,



Przedstawianie rozliczeń finansowych z działalności Forum, do końca



I kwartału za rok poprzedni,



Przedkładanie Zarządowi sprawozdań z działalności Forum, do końca



I kwartału za rok poprzedni.

6. Operatora reprezentuje Koordynator, który współpracuje z Zarządem Forum.

II. Cele działania Forum
§3
Celem działania Forum jest:
1. Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy
społecznej w gminie, powiecie i województwie.
2. Wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
3. Prezentowanie opinii członków Forum, wobec innych instytucji i organizacji.

§4
Forum osiąga swe cele szczególnie poprzez:
1. Działalność szkoleniową.
2. Dyskusje problemowe.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej.
4. Konfrontację praktycznych możliwości realizacji zadań z obowiązującymi
normami prawnymi oraz wnioskowanie zmian do odpowiednich organów.
5. Opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych.
6. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się
problematyką pomocy społecznej.
7. Wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w
rozwiązywaniu problemów z zakresu pomocy społecznej.

III. Członkowie
§5
1. Członkami Forum mogą być:


Miejskie, Gminne, Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,



Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie,



Filie Ośrodków Pomocy Społecznej wchodzących w strukturę MOPS lub



MOPR, których kierownicy zadeklarują pisemnie swój udział w Forum.

2. Członkowie Forum, przy realizacji zadań statutowych, mogą być
reprezentowani przez swoich kierowników i/lub ich zastępców.

§6
1. Osoby reprezentujące Członka Forum mają prawo:
1) Wybierać i być wybierane do władz Forum.
2) Zgłaszać wnioski i opinie do władz Forum.
3) Korzystać z materiałów informacyjnych Forum.
2. Osoba reprezentująca Członka Forum, w przypadku niemożności
uczestniczenia w Zebraniu Ogólnym, może upoważnić w formie pisemnej
innego pracownika jednostki, którą reprezentuje, do uczestnictwa w Zebraniu
Ogólnym w jego imieniu, z prawem do głosowania.

§7
Do obowiązków Członków Forum należy:
1. Uczestniczenie w realizacji celów Forum.
2. Przestrzeganie postanowień statutu.
3. Opłacanie składki w całości lub w ratach ustalonych przez Zebranie Ogólne,
od każdej osoby reprezentującej Członka Forum.

§8
Członkostwo w Forum ustaje w razie:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa.
2. Wykluczenia przez Zebranie Ogólne, w przypadku niestosowania się do
postanowień Statutu lub braku opłaconych składek przez okres 1 roku.

§9
1. W pracach Forum mogą uczestniczyć bez prawa członkostwa inne osoby.
2. Zebranie Ogólne Członków Forum może podjąć decyzję o przyjęciu w poczet
Członków Forum innych instytucji/organizacji niż wymienione w § 5,
działających na rzecz pomocy społecznej.
3. Osoby zgłoszone przez Członków Forum, nie będące Członkami Forum,
mogą uczestniczyć w szkoleniach, po dokonaniu jednorazowej opłaty w

wysokości przyjętej przez Zebranie Ogólne, na wniosek Koordynatora
reprezentującego Operatora.

IV. Organizacja i zarządzanie
§ 10
Władzami Forum są:
1. Zebranie Ogólne Forum.
2. Zarząd Forum.

§ 11
1. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, lub na
wniosek co najmniej 1/3 członków.
2. Zebranie Ogólne odbywa się w pierwszym terminie, o ile w Zebraniu
uczestniczy co najmniej połowa członków Forum. W innym przypadku
Zebranie odbywa się w drugim terminie, 30 minut po pierwszym terminie,
niezależnie od liczby obecnych.
3. Zebranie Ogólne podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w
głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.
4. Zebranie Ogólne może powoływać komisje problemowe oraz określać zakres
i tryb ich działania.

§ 12
1. Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z pięciu członków, w tym
Przewodniczącego Zarządu.
2. Przewodniczącego i członków Zarządu wybiera Zebranie Ogólne zwykłą
większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych co najmniej 5
kandydatów. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego
grona Przewodniczącego.
3. Zarząd Forum wybierany jest na okres czterech lat.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie kadencji,

Zarząd może być uzupełniony na kolejnym spotkaniu Forum, które
przekształca się w tym momencie w Zebranie Ogólne.
5. Zarząd reprezentuje wszystkich członków Forum.
6. Zarząd współpracuje z Koordynatorem.
7. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum raz do roku na Zebraniu
Ogólnym.
8. Spotkania Forum odbywają się raz w miesiącu w każdy drugi czwartek.
9. Spotkania Forum mogą się odbywać w innych niż określone w pkt. 8
terminach tylko w wyjątkowych sytuacjach.
10.Spotkania Forum odbywają się w miejscu wskazanym członkom Forum przez
Koordynatora na 14 dni przed planowanym spotkaniem.

V. Postanowienia końcowe
§ 13
1. Zebranie Ogólne uchwala Statut Forum.
2 Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 14
Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Zebrania Ogólnego przyjętej
większością głosów członków Forum.

§ 15
1. Forum może używać pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z
pełnym adresem siedziby.
2. Forum może stosować własne logo.

§ 16
Zakres i formę współpracy Forum z Operatorem określa odrębna umowa,
podpisana w imieniu Zarządu Forum przez Przewodniczącego Zarządu, po
wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zarząd.

