Szanowny członku,
Na walnym zgromadzeniu w 2020 r. zostałeś poinformowany, że zamierzamy poddać nasz
dokument regulacyjny (Statut Spółki) rewizji i zmienić strukturę członkostwa w celu sprzyjania
zrównoważonemu rozwojowi naszej prowadzonej przez opiekunów organizacji. Zarząd rewizji tej
dokonał z pomocą i po zasięgnięciu porad kancelarii prawnej SenScot Legal.
Członkowie z zaktualizowaną wersją Statutu Spółki Opiekunów Okręgu Lanarskhire (Lanarkshire
Carers) zapoznać się i zwrócić uwagę na zmiany mogą pod znajdującym się w obiegu linkiem.
Obejmuje to zmiany w brzemieniu Statutu, aby niektóre jego części były bardziej aktualne i
jaśniejsze, zmianę w maksymalnej ilości członków zarządu oraz ogólne zmiany w strukturze
członkostwa naszej organizacji.
Propozycję zmiany naszej struktury członkostwa wysuwamy, ponieważ wiemy, że niektórzy
opiekunowie pragną wyłącznie korzystać z naszych usług wsparcia nie będąc obarczonym
obowiązkami, jakie wiążą się z pełnym członkostwem w organizacji. Inni natomiast chcą
korzystać z naszych usług wsparcia i mieć wkład jako pełni członkowie. Wobec powyższego
wysuwamy propozycję nowej struktury członkostwa, która obejmuje zarówno pełne członkostwo
jak i członkostwo afiliowane. Z naszych usług będą mogli nadal korzystać wszyscy opiekunowie
bez względu na kategorię członkostwa. Nowa organizacja pozwalała będzie również opiekunom
na zmianę, jeśli się na nią zdecydują, z pełnego członkostwa na afiliowane i odwrotnie.
Część tej rewizji wpłynęła na zmiany w naszym Regulaminie zaangażowania użytkownika usługi
(Service User Involvement Policy), nazwa którego zostanie zmieniona na Regulamin
zaangażowania opiekuna (Carer Involvement Policy). Uczyniono to, aby opiekunom wyraźniej
nakreślić różne sposoby na ich zaangażowanie i dostępne dla nich wsparcie w tym udziale. Co
najważniejsze praca zapewni, że opiekunowie będą nadal kształtować nasze usługi i dzielić się z
nami swoimi doświadczeniami. Doceniamy opiekunów i postrzegamy ich jako ekspertów przez
doświadczenie oraz zachęcamy ich do aktywnego zaangażowania i udziału we wszystkich
aspektach naszej pracy. Mamy w cenie i szanujemy ekspertyzę opiekunów jako fundamentalne
wewnętrze źródło pomocy w obrębie naszej organizacji.
O zatwierdzenie uchwały zostaniesz poproszony na walnym zgromadzeniu 2021.
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Uchwała Specjalna dla członków na walnym zgromadzeniu
Treść Statutu Spółki (Lanarkshire Carers Centre Limited) ulegnie zmianie jak niżej:
1. Załączony statut zostanie przyjęty jako statut Spółki zastępujący i wykluczający istniejący
statut Spółki.
KONIEC.

