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REGULAMIN CZŁONKOSTWA 

 

 

KLUBU RODZICÓW FUNDACJI VADEMECUM  

"SILNIEJSI RAZEM" 

 

 

 

W ramach realizacji zadań statutowych Fundacja VADEMECUM, wychodząc na przeciw 

potrzebom rodziców niepełnosprawnych dzieci tworzy jako grupę wsparcia Klub Rodziców 

"Silniejsi Razem". 

 

 

 

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU 

 

1. Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem rodziców, których celem jest wzajemne wspieranie się 

w działaniach na rzecz dzieci. 

2. Członkami Klubu mogą być wszyscy rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, 

którzy utożsamiają się z celem i zadaniami Klubu i wyrażą chęć wstąpienia do Klubu. 

3. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą wyrażenia chęci wstąpienia do Klubu 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i ustaje w chwilą złożenia deklaracji 

wystąpienia bądź wyproszenia z Klubu. 

4. Członek Klubu nie może zostać z niego usunięty bez wyraźnej przyczyny. W takiej sytuacji 

członek zostaje z Klubu wyproszony a jego członkostwo ustaje. Decyzję o wyproszeniu z 

Klubu podejmuje Rada Klubu większością głosów po stwierdzeniu naruszenia przez członka 



Klubu postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności niedopełnieniu zawartych  

w nim obowiązków. 

5. Klub jest powoływany i rozwiązywany uchwałą Zarządu Fundacji VADEMECUM 

6. Członkowie klubu spotykają w siedzibie Klubu lub innym wybranym miejscu albo 

wymieniają się poglądami i problemami lub prowadzą dyskusję w ramach internetowego 

forum dyskusyjnego. 

7. Spotkania Członków Klubu .odbywają się cyklicznie lub doraźnie w miarę potrzeb. 

 

II. CELE I ZADANIA KLUBU 

 

1. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz 

w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego; 

2. Wspieranie rozwoju dzieci; 

3. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno 

dzieci, jak i rodziców; 

4. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do 

przyszłości); 

5. Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na 

rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych 

dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci); 

6. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną; charytatywną 

oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej; 

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka; 

8. Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, 

zawodowym i ekonomicznym; 

9. Kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości 

oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania; 

10. Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz 

wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca; 

11. Propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego. 

12. Promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; 

13. Budowania społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora 

organizacji pozarządowych. 

 

 



 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU 

 

Członkowie Klubu mają prawo do: 

 

1. korzystania ze wsparcia Fundacji i innych rodziców zrzeszonych w Klubie; 

2. korzystania z różnych form pomocy; 

3. wyrażania opinii i poglądów na funkcjonowanie Klubu; 

4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu; 

5. inicjowania działań i wskazywania tematów spotkań; 

6. wskazywania kierunków aktywności członków Klubu; 

7. otrzymywania bezpłatnego newslettera z najnowszymi informacjami; 

- 

Członkowie klubu, zobowiązani są do: 

1. wzajemnego wspierania się w realizacji zadań Klubu; 

2. utożsamiania się z celami Klubu; 

3. dbania o dobre imię Klubu i jego członków; 

4. wzajemnego szacunku i honorowania cudzych przekonań i poglądów; 

5. aktywności w podejmowanych wspólnie działaniach; 

6. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu; 

7. uczestniczenia w spotkaniach klubu w miarę możliwości. 

 

IV. ORGANY KLUBU 

W klubie funkcjonują: 

1. Rada Klubu - powoływana przez Zarząd Fundacji. 

2. Grupy tematyczne skupiające członków Klubu o zbliżonych zainteresowaniach. 

Członkowie Klubu, poza zastrzeżonymi kompetencjami, maja równe prawa i obowiązki. 

 

V. INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Siedzibą klubu jest siedziba Fundacji VADEMECUM. 

2. Działalność Klubu jest finansowana przez Fundację VADEMECUM. 

1. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu nie wymaga zmiany uchwały, do której 

stanowi on załącznik. 

3. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Fundacji. 



 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłaszając chęć wstąpienia do Klubu Członkowie wyrażają jednocześnie akceptacje 

niniejszego regulaminu i zgadzają się na przestrzeganie zawartych w nim postanowień. 

2. Akceptując niniejszy Regulamin Członkowie Klubu: 

 wyrażają zgodę na przetwarzanie  danych osobowych przez Fundację 

VADEMECUM z siedzibą w Zabrzu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach 

statutowych, w tym obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub 

pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w 

przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. 

 oświadczają,  że zostali poinformowani o przysługującym im prawie dostępu do 

treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie 

wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

 wyrażają zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

przez Fundację VADEMECUM z siedzibą w Zabrzu zgodnie z ustawą z dn. 18 

lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 

144, poz. 1204 z późn. zm.) 

3. Przekazanie danych osobowych przez Członków Klubu ma charakter dobrowolny. 

Członkowie Klubu mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści 

przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o ile jest to zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt w formie elektronicznej, na adres 

poczty elektronicznej: biuro@fundacja-vademecum.org.pl 

 

 

 

 

 

 


