
STATUT

FORUM WSPÓŁPRACY
EMPOWERMENT



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Forum Współpracy Empowerment,  nazywane dalej  Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 
2.  Forum powołuje się na czas nieokreślony. 
3.  Forum działa na podstawie statutu. 
4. Forum opiera się na wartościach i założeniach opisanych w Manifeście Forum Współpracy Empowerment.

§2
Terenem działania Forum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§3
Forum może posiadać oddziały regionalne i lokalne, które może powoływać Zespół Programowy Forum. 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§4
1. Cele  ogólne:

a.      Dążenie do urzeczywistnienia zasady empowerment  w szeroko rozumianym systemie pomocy społecznej, a 
więc systemie obejmującym nie tylko publiczne instytucje wsparcia, ale też placówki niepubliczne oraz wszelkie 
przedsięwzięcia pomocowe o charakterze środowiskowym, podejmowane przez organizacje pozarządowe, a 
także prowadzące działalność pożytku publicznego Kościoły i związki zawodowe, przedsiębiorstwa społeczne czy 
pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy.  

b.      Działania na rzecz tworzenia polityki aktywnej integracji opartej na partycypacyjnym podejściu, polegającej 
na uruchamianiu działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób i rodzin w życiu wspólnoty, obejmujących zarówno 
osiągnięcie właściwego dochodu, zatrudnienie, jak również nieskrępowanego dostępu do dóbr i usług. 

2. Cele realizowane będą dwóch obszarach/ zadaniach:

a. promocja idei sprawczości i podmiotowości osób, grup i społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym;

b. działanie na rzecz podmiotowego traktowania służb społecznych, organizacji sektora obywatelskiego oraz 
przedstawicieli wszystkich zawodów pomocowych w ramach polityki państwa.

3.  Sposoby działania:

•	 organizowanie różnorodnych form otwartych debat;

•	 opracowywanie i wydawanie opinii i rekomendacji;

•	 promowanie i przyznawanie znaku  „Empowerment”;

•	 prowadzenia działań rzeczniczych;

•	 organizowanie konferencji Forum Współpracy Empowerment; 

•	 informowanie o bieżących działaniach osób i instytucji zrzeszonych w Forum;



•	 nagłaśnianie konkretnych, ważnych wydarzeń, osiągnięć przynoszących realne konsekwencje;

•	 promocja dobrych praktyk;

•	 uczestnictwo w konferencjach i seminariach dotyczących pomocy i integracji społecznej;

•	 monitoring zasady empowerment w obszarze pomocy i integracji społecznej i przedstawianie jego wyników; 

•	 współpraca   z innymi podmiotami w kraju i zagranicą;

•	 prowadzenie strony internetowej;

•	 wydawanie pism i czasopism.

III. CZŁONKOWIE FORUM

§ 5
1. Członkami Forum Współpracy Empowerment mogą być podmioty: osoby fizyczne i prawne, jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej, rady, sieci i fora. 

2. Członkowie Forum Współpracy Empowerment dzielą się na: 
a. członków zwyczajnych; 

b. członków wspierających.

§ 6
1. Członkiem zwyczajnym mogą być podmioty o zasięgu ogólnopolskim, aktywne w obszarze pomocy i integracji społecznej. 

2. Członek zwyczajny aktywnie włącza się w pracę Forum, utożsamia się z Manifestem i celami Forum. 
3. Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie deklaracji uczestnictwa w Forum. 

4. Członek zwyczajny może wybierać i być wybieranym do Zespołu Programowego Forum i być reprezentowany przez swojego 
przedstawiciela. 

5. Członek zwyczajny może zgłaszać wnioski i opinie do organów Forum.  

6. Utrata członkostwa zwyczajnego w Forum  następuje wskutek: 

a. wystąpienia; 

b. wykluczenia w związku z rażącym naruszeniem statutu Forum. 

§ 7
1. Członkiem wspierającym może być każdy podmiot prawny i nieposiadający osobowości prawnej. 

2. Członkowie wspierający wyrażają wolę pomocy i promowania idei zawartych w Manifeście i celach Forum. 

3. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

IV. ORGANIZACJA  FORUM

§ 8

Prace Forum planują i organizują: 
1. Grupa Strategiczna Forum;

2. Zespół Programowy Forum. 



§ 9
1. Grupę Strategiczną tworzą członkowie zwyczajni będący przedstawicielami ogólnopolskich podmiotów, organizacji, 
sieci, federacji, które zrzeszają poszczególne środowiska społeczne i zawodowe działające w obszarze pomocy i integracji 
społecznej.

2. Skład członkowski Grupy Strategicznej  zostanie uchwalony na spotkaniu założycielskim.

3. Nowi członkowie Grupy Strategicznej są powoływani na wniosek Zespołu Programowego lub w oparciu o dwie rekomendacje 
aktualnych członków zwyczajnych.

4. Grupa Strategiczna Forum zwoływana jest przynajmniej raz w roku z inicjatywy Zespołu lub na wniosek 1/5 członków 
zwyczajnych. 

5.  Zwołanie Grupy Strategicznej Forum  winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. 

6. Grupa Strategiczna Forum  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.  
Każdy podmiot ma jeden głos.

7. W razie braku kworum Grupa Strategiczna Forum  odbywa się w drugim terminie (tego samego dnia po upływie 30 minut 
bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania). 

§ 10
Do kompetencji Grupy Strategicznej Forum  należy: 

a. uchwalenie statutu i dokonywanie w nim zmian; 

a. podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Forum; 

b. przyjmowanie członków zwyczajnych Forum;

c. uchwalanie priorytetów działania Forum; 

d. artykułowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Forum; 

e. powoływanie i odwoływanie Zespołu Programowego; 

f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych składanych przez Zespół Programowy za 
okres roku; 

g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za okres kadencji; 

h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków i organy Forum.

§ 11
1. Organem wykonawczym Forum jest Zespół Programowy, który liczy nie mniej niż 7 osób. 
Zespół Forum składa się z: 

a. koordynatora; 

b. co najmniej sześciu członków. 

2. Członków Zespołu wybiera Grupa Strategiczna większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie zgłoszony 
wniosek o głosowanie tajne. 

3. Członkowie Zespołu spośród siebie wybierają koordynatora.

5. Kadencja Zespołu trwa trzy lata. 

§ 12
1. Do kompetencji Zespołu należy: 

a. zwoływanie Grupy Strategicznej; 

b. realizacja uchwał i wniosków Grupy Strategicznej; 
c. rekomendowanie i przedstawianie na spotkaniu Grupy Strategicznej propozycji zmian do statutu  
i przyjętych programów; 

d. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych w statucie dla innych organów Forum; 



e. opracowanie i monitorowanie programów działania Forum; 

f. bieżące realizowanie zadań wynikających ze statutu i programów; 

g. powoływanie stałych i doraźnych grup roboczych; 

i. opracowywanie i przedstawianie rocznego sprawozdania merytorycznego; 

j. prezentowanie stanowisk wypracowanych przez członków Forum; 

k. reprezentowanie Forum  na zewnątrz; 

m. zawieranie umów o współpracy; 

n. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum; 

o. inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji Grupy Strategicznej; 

p. ustanawianie wyróżnień i przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym. 

2. Uchwały i inne czynności Zespołu Forum  nie mogą być sprzeczne ze statutem. 

3. Zespół Forum w drodze uchwały może delegować wybrane uprawnienia do podmiotów przez siebie powołanych. 

§ 13
1. Posiedzenia Zespołu Programowego zwołuje się nie rzadziej niż trzy razy w roku i przewodniczy im koordynator. 

2. Posiedzenia Zespołu Programowego  Forum  mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. 

3. W posiedzeniach/ spotkaniach otwartych na zaproszenie Zespołu mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu 
Forum. 

4. Posiedzenie/ spotkanie Zespołu może się odbywać z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikatorów. 

5. Uchwały Zespołu Forum zapadają zwykłą większością głosów. 

6. Uchwały/ stanowiska Zespołu Forum mogą być podejmowane na posiedzeniach/ spotkaniach Zespołu lub za pośrednictwem 
komunikatorów cyfrowych - w formie pisemnej. 

7. Zebrania Zespołu Forum są protokołowane. 

V. ODDZIAŁY TERENOWE/ REGIONALNE FORUM
 

§ 14
1. Forum może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Regionalne Fora Empowerment. 

2. Regionalne Forum Empowerment wybiera Zespół Koordynacyjny złożony z min. 3 osób. Zespół wybiera Koordynatora. 
Kadencja zespołu trwa 3 lata. 

3. Zespół jest powoływany przez Regionalne Zebranie Ogólne członków danego Forum Empowerment w głosowaniu jawnym, 
chyba że zostanie zgłoszony wniosek o głosowanie tajne. 

4. Uchwały Regionalnego Zebrania Forum Empowerment zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

5. Koordynator Regionalnego Forum Empowerment może brać udział w posiedzeniu Zespołu Programowego (ogólnopolskiego) 
Forum Współpracy Empowerment z głosem doradczym. 

6. Zespół Forum Empowerment może podjąć decyzję o rozwiązaniu oddziału regionalnego w każdym czasie, w przypadku 
naruszenia zasad statutu. 

VI. FINANSOWANIE FORUM

§ 15
1. Środki na działalność Forum  pochodzić mogą z: 



a. darowizn, 

b. indywidualnych wpłat, 

c. udziału w programach i projektach, 

d. inne. 

2. W związku z nieposiadaniem osobowości prawnej w przypadku operacji finansowych Forum  może korzystać ze współpracy 
i pomocy innych podmiotów. 

VII. PARTNERZY FORUM

§ 16
1. Pierwszym partnerem organizacyjny Forum Współpracy Empowerment jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL.  Wybór partnera organizacyjnego Forum następuje co 3 lata. Partner organizacyjny wybierany jest 
przez Zespół Programowy.

2. Partner  Forum: 
a. udziela wsparcia technicznego przy organizowaniu przedsięwzięć Forum; 

b. wspomaga w tworzeniu narzędzi komunikacji w szczególności internetowej;

c. umieszcza informacje nt. Forum  na swoich stronach internetowych; 

d. wspomaga w poszukiwaniu źródeł dofinansowania na działania Forum;

e. deleguje  osobę/y do prowadzenia sekretariatu i komunikacji z  Forum; 
f. udziela osobowości prawnej dla realizacji działań  Forum;
g. prowadzi rozliczenia finansowe i dokumentację Forum.

3. Forum Współpracy Empowerment: 
a. umieszcza informację o Partnerze organizacyjnym na swoich stronach internetowych i innych materiałach 
promocyjnych
b. współpracuje przy realizacji wybranych projektów  zaakceptowanych przez Zespół Programowy lub Grupę 
Strategiczną.

4. Kooperacja Forum Współpracy Empowerment  i Partnerem organizacyjnym jest w regularny sposób dyskutowana pomiędzy 
Zespołem Programowym Forum, a osobami reprezentującymi dany podmiot. 

5. Do realizacji swoich celów Forum  może zawierać porozumienia z partnerami. Porozumienie ma formę odrębnej umowy 
o współpracy. 


