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STATUT STOWARZYSZENlA NA RZECZ MŁODYCH TWÓRCÓW V.I.T.R.1.0.L. 

(opracowanie: VII 2016) 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.1.0.L. i zwane jest dalej

Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, zrzeszając osoby, które wyrażą akces przystąpienia 

do Stowarzyszenia. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach

(Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), przepisów niniejszego statutu, regulaminów oraz uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, przy czym dla właściwego wypełniania swych

zadań Stowarzyszenie może działać poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań. 

§ 4. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw i realizacji

celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

§ S. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie

charakterze działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6. Stowarzyszenie może używać oznaczenia (logo) i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział li. Cele i sposoby działania 

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie edukacji i wszechstronnego rozwoju człowieka i społeczeństwa poprzez

prowadzenie działalności statutowej, w tym działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, między 

innymi w zakresie: 

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych

rodzin i osób; 

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- działalności charytatywnej;

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

- ochrony i promocji zdrowia;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

- wypoczynku dzieci i młodzieży;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
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