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PREAMBUŁA 

 

Jesteśmy grupą Organizatorów Społeczności Lokalnych aktywnie działających na terenie 

całego kraju. Opieramy się o podstawowe zasady równości i sprawiedliwości społecznej  

ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności każdego człowieka.  Najważniejszą 

dla nas wartością jest wolność decydowania o samych sobie i wpływania na otoczenie, 

w którym żyjemy. Otwarci na potrzeby społeczne, wykorzystujemy bezpośrednie 

doświadczenia w realizacji działań podejmowanych wspólnie z ludźmi mieszkającymi  

w lokalnych środowiskach. Tworzymy warunki do wzajemnego uczenia się oraz możliwości 

do wykorzystania potencjału osób, grup i społeczności. Wzbudzamy energię, nawiązujemy 

relacje i więzi, określamy płaszczyzny współdziałania, stymulujemy rozwój osobisty  

i społecznościowy. Wspieramy osoby tego potrzebujące w uzyskiwaniu większej kontroli nad 

własnym życiem poprzez aktywne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, które  

ich dotyczą. Jesteśmy  przekonani, że rozwój społeczny jest procesem, zainicjowanym  

w odpowiedzi na potrzeby i wykorzystującym zasoby konkretnej społeczności lokalnej. 

Uważamy, że szczególnego wsparcia potrzebują środowiska marginalizowane i zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Praca z ludźmi wymaga stałego doskonalenia kompetencji, 

wymiany doświadczeń  a także udzielania i uzyskiwania wsparcia - dbając o te aspekty 

powołujemy Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych. Forum 

profesjonalistów wykorzystujących w codziennej pracy model organizowania społeczności 

lokalnych. Pragniemy wspólnie osiągać nasze cele, by zrealizować wizję aktywnych, 

utożsamiających się z miejscem, spójnych, zaangażowanych i współpracujących społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTOŚCI 

 

Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej  odwołuje się do takich 

podstawowych wartości jak:   

• równość i sprawiedliwość społeczna, umożliwianie jednostkom, grupom pełnego 

uczestnictwa, zaspakajania potrzeb, korzystania z przysługujących praw oraz 

posiadania większej kontroli nad dotyczącymi ich procesami decyzyjnymi. 

• poszanowanie godności każdego człowieka, akceptowanie odrębności oraz uznanie  

indywidualnych doświadczeń, wiedzy, postaw i opinii. 

• poszanowanie prawa do samostanowienia, podmiotowy stosunek do każdego oraz 

podejmowanie wysiłków na rzecz wzmacniania i rozwoju potencjału sprawstwa 

jednostek, grup.  

• idea kolektywnej współpracy, wspólna, oparta na wzajemnym szacunku praca 

członków społeczności, dobrowolna a zarazem zorganizowana dookoła 

zidentyfikowanych potrzeb. 

• zasada partycypacji, uczestniczenie obywateli w procedurach demokracji 

przedstawicielskiej (udział w wyborach), ale i w urzeczywistnianiu demokracji 

uczestniczącej w budowaniu struktur społeczeństwa obywatelskiego i włączaniu  

się do ich codziennego funkcjonowania oraz w udziale obywateli  

w współdecydowaniu na poziomie lokalnym (zarządzaniu sprawami lokalnymi).  

 

 



 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych, zwane dalej Forum OSL jest 

autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 

2. Forum OSL powołuje się na czas nieokreślony. 

3. Forum OSL działa na podstawie statutu. 

 

§2 

Terenem działania Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych jest 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§3 

Forum może posiadać oddziały regionalne i lokalne, które może powoływać Zarząd Forum 

OSL. 

 

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§4 

 

1. Głównym celem działania Forum OSL jest stymulowanie rozwoju społeczności 

lokalnych przy wykorzystaniu modelu organizowania społeczności lokalnej oraz 

zwiększanie kompetencji środowiska organizatorów społeczności lokalnej. 

 

2. Cele szczegółowe działania Forum OSL to: 

a) podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum; 

b) reprezentacja i artykułowanie potrzeb środowiska organizatorów społeczności 

lokalnej; 

c) tworzenie grup edukacyjnych; 

d)  tworzenie grup wsparcia dla członków Forum OSL; 

e) promowanie postaw etycznych; 

f) wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji 

zadań z zakresu pomocy społecznej; 

g) podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania metody 

środowiskowej pracy socjalnej jaką jest model organizowania społeczności lokalnej            

h) wsparcie merytoryczne organizatorów społeczności lokalnej oraz wzajemna pomoc; 

i) inicjowanie i nawiązywanie współpracy międzysektorowej; 

j) prezentowanie opinii Forum OSL, wobec innych instytucji i organizacji; 

k) kształtowanie i wpływanie na nowoczesną politykę społeczną; 



l) wpływanie na tworzenie prawa pomocy społecznej; 

m) dbanie o rozwój i profesjonalizację nowej funkcji i  jaką jest organizator społeczności 

lokalnej;  

n) współpraca międzynarodowa w kierunku wymiany doświadczeń. 

o) promocja idei i działalności Forum OSL 

 

§5 

 

Forum realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. spotkania i debaty 

2. dyskusje panelowe; 

3. konferencje i seminaria; 

4. szkolenia; 

5. wizyty studyjne; 

6. tworzenie i konsultowanie badań, analiz, programów, strategii, przepisów prawa; 

7. opracowywanie  diagnoz problemów społecznych; 

8. opracowywanie materiałów własnych w tym: informacyjnych, statystycznych; 

9. współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i sektorem 

biznesu; 

10. wypracowywanie wspólnego stanowiska i prezentowanie go na zewnątrz; 

11. wspieranie członków Forum OSL w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną 

przez nich funkcją; 

12. promowanie i wspieranie rozwoju środowiskowej pracy socjalnej i modelu 

organizowania społeczności lokalnej w kraju i zagranicą. 

 

III. CZŁONKOWIE FORUM OSL 

 

§ 6 

 

1. Członkami Forum OSL mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Członkowie Forum OSL dzielą się na:  

a. członków zwyczajnych; 

b. członków wspierających. 

 

§ 7 

 

1. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby pracujące w obszarze pomocy i integracji 

społecznej działające w lokalnych środowiskach oraz wykorzystuje w codziennej pracy 

model organizowania społeczności lokalnej. 

2. Członek zwyczajny aktywnie włącza się w pracę Forum OSL, utożsamia się z preambułą 

i celami Forum OSL. 



3. Członek zwyczajny Forum OSL jest to, osoba aktywnie współpracująca ze 

społecznością i posiadająca odpowiednie umocowania w zakresie swoich 

obowiązków.  

4. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Forum OSL, 

musi mieć rekomendację dwóch osób, obecnych członków Forum OSL. 

5. Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie deklaracji uczestnictwa w 

Forum OSL po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd; 

6. Członek zwyczajny może wybierać i być wybieranym do władz Forum OSL, 

7. Członek zwyczajny może zgłaszać wnioski i opinie do organów Forum OSL. 

8. Utrata członkostwa zwyczajnego w Forum OSL następuje wskutek: 

a. wystąpienia; 

b. wykluczenia w związku z rażącym naruszeniem statutu Forum OSL; 

c. zgonu lub utraty zdolności do czynności prawnych. 

 

§ 8 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna. 

2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. 

3. Członkowie wspierający wyrażają wolę pomocy i promowania idei zawartych  

w preambule i celach Forum OSL. 

4. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze 

uchwały po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej. 

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek poinformowania Zarządu Forum OSL  

o zmianach, o których mowa w §7 ust. 1. 

 

IV. WŁADZE FORUM 

 

§ 9 

 

Władzami Forum są: 

1. Walne Zebranie Członków Forum OSL; 

2. Zarząd Forum OSL. 

 

§ 10 

 

1. Walne Zebranie Członków Forum OSL zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz 

w roku z inicjatywy Zarządu lub na wniosek 1/5 członków zwyczajnych.  

2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków Forum OSL winno nastąpić w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. 

3. Walne Zebranie Członków Forum OSL podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy członków.  



4. W razie braku kworum Walne Zebranie Członków Forum OSL odbywa się w drugim 

terminie (tego samego dnia po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych 

członków uprawnionych do głosowania). 

 

§ 11 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Forum OSL należy: 

 

1. uchwalenie statutu i dokonywanie w nim zmian;  

2. podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Forum OSL; 

3. uchwalanie priorytetów działania Forum OSL;  

4. artykułowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Forum OSL i środowiska OSL; 

5. powoływanie i odwoływanie Zarządu Forum;  

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych składanych 

przez Zarząd za okres roku;  

7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za okres 

kadencji;  

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków i organy Forum; 

 

§ 12 

 

1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy nie mniej niż 7 osób. 

Zarząd Forum składa się z:  

a. przewodniczącego; 

b. dwóch wiceprzewodniczących; 

c. co najmniej czterech członków  

2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów. 

3. Kandydaci do Zarządu wyłaniani są na Ogólnopolskim Walnym Zebraniu  Członków 

Forum OSL 

4. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają przewodniczącego oraz dwóch 

wiceprzewodniczących. 

5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

 

§ 13 

 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

 

a. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

b. realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków; 



c. rekomendowanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków 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 zespołów problemowych; 

h. opracowywanie i uchwalanie planu finansowego;  

i. opracowywanie i przedstawianie rocznego sprawozdania merytorycznego i 

finansowego;  

j. prezentowanie stanowisk wypracowanych przez członków Forum OSL; 

k. reprezentowanie Forum OSL na zewnątrz, 

l. wyznaczanie siedziby Forum OSL; 

m. zawieranie umów o współpracy; 

n. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum OSL; 

o. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków; 

p. ustanawianie wyróżnień i przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym. 
 
2. Uchwały i inne czynności Zarządu Forum OSL nie mogą być sprzeczne ze Statutem. 

3. Zarząd może delegować w drodze uchwały wybrane uprawnienia do podmiotów 

przez siebie powołanych. 

 

§ 14 

 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku  i przewodniczy 

im Przewodniczący lub  Wiceprzewodniczący.  

2. Posiedzenia Zarządu Forum OSL mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. 

3. W posiedzeniach otwartych na zaproszenie Zarządu mogą brać udział osoby 

niebędące Członkami Zarządu Forum. 

4. Koordynatorzy Lokalnych Forów OSL mogą brać udział w zamkniętych i otwartych 

posiedzeniach Zarządu. Ich głos jest głosem doradczym 

5.  W trakcie posiedzenia Zarządu Forum OSL istnieje możliwość zmiany trybu 

posiedzenia z otwartego na zamknięty i odwrotnie. Wymaga to złożenia formalnego 

wniosku o zmianę trybu posiedzenia Zarządu Forum oraz przegłosowania wniosku.  

6. Posiedzenie Zarządu może się odbywać z wykorzystaniem technologii informatycznej 

i komunikatorów.  

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 

czterech członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos 

przewodniczącego posiedzenia.  

8. Głos uczestniczącego w posiedzeniu Koordynatora, jest głosem doradczym. 



9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub za 

pośrednictwem komunikatorów cyfrowych - w formie pisemnej. 

10. Zebrania Zarządu Forum OSL są protokołowane. 

 

 

V ODDZIAŁY TERENOWE FORUM 

 

§ 15 

 

1. Forum może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Lokalne  Fora 

Organizatorów Społeczności Lokalnej.  

2. Odział terenowy – Lokalne Forum OSL może zostać powołany na wniosek Komitetu 

Założycielskiego Oddziału jednak nie mniej niż 10 członków zwyczajnych Forum 

działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd 

Forum OSL. 

3. Lokalne Forum OSL wybiera Zespół Koordynacyjny złożony z 3 do 5 osób.  Zespół 

wybiera Koordynatora. Kadencja zespołu trwa 3 lata. 

4. Zespół jest powoływany przez Lokalne Zebranie Ogólne członków danego Forum 

OSL w głosowaniu jawnym, chyba, że zostanie zgłoszony wniosek o głosowanie 

tajne. 

5. Uchwały Zabrania Ogólnego Lokalnych Forów OSL zapadają w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów. 

6. Koordynator Lokalnego Forum OSL może brać udział w posiedzeniu Zarządu 

Ogólnopolskiego z głosem doradczym. 

7. Zarząd Forum OSL może podjąć decyzję o rozwiązaniu oddziału terenowego,  

w każdym czasie, w przypadku naruszenia zasad statutu. 

 

VI. FINANSOWANIE FORUM 

 

§ 16 

 

1. Środki na działalność Forum OSL 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 OSL może korzystać ze współpracy i pomocy innych podmiotów.  

 

 

 



VII. PARTNERZY FORUM 

 

§ 17 

 

1. Partnerem Strategicznym Ogólnopolskiego Forum OSL jest Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.   

2. Partner Strategiczny Forum OSL: 

a. wspiera Forum OSL w wypracowywaniu głównych kierunków rozwoju; 

b. wspomaga włączając ekspertów OSL  Stowarzyszenia do pracy Forum OSL w 

jego projektach, inicjatywach; 

c. wspiera technicznie przy organizowaniu przedsięwzięć Forum OSL; 

d. wspomaga w tworzeniu narzędzi komunikacji w szczególności internetowej;  

e. umieszcza informacje nt. Forum OSL na swoich stronach internetowych; 

f. wspomaga w poszukiwaniu źródeł dofinansowania na działania Forum OSL;. 

g. deleguje 3 osoby  do kontaktów z Forum OSL. 

 

3. Forum OSL: 

a. współpracuje oraz wspiera przy promocji, rozwoju idei i metody 

organizowania społeczności lokalnej i działaniach podejmowanych przez 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL; 

b. dzieli się z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL praktycznymi 

doświadczeniami Forum OSL w realizacji modelu organizowania społeczności 

lokalnej; 

c. umieszcza informację o Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  na 

swoich stronach internetowych i innych materiałach promocyjnych. 

 

4. Współpraca Forum OSL i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest  

w regularny sposób dyskutowana pomiędzy Zarządem Forum OSL, a osobami 

reprezentującymi Stowarzyszenie. 

5. Do realizacji swoich celów Forum OSL może zawierać porozumienia z partnerami 

operacyjnymi.  Porozumienie ma formę odrębnej umowy o współpracy. 

 

 


