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Статут 

§ 1 Име, седалище и сфера на дейност  

1. Съюзът се нарича: IG24 – Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-Betreuer_innen 
in Österreich. (IG24 – Съюз за подкрепа и представителство на интересите на личните 
асистент(к)и 

2. Седалището на Съюза се намира във Виена, а дейността му се извършва в целия свят. 

3. Не се предвижда създаване на клонове.  

 

§ 2 Цел  

Съюзът е създаден с нестопанска цел и преследва единствено и непосредствено 
общественополезни цели по смисъла на §§ 34ff BAO  

Тя цели правната, политическа, социална и организационна подкрепа на личните асистент(к)и. 

 

§ 3 Дейности и средства за осъществяване на основната цел 

1. За осъществяване на целта на съюза са предвидени следните идеални средства: 
  

a. Консултиране, придружаване и представителство на личните асистент(к)и 
b. Подкрепа на личните асистент(к)и при реализацията на техните трудови и социални 
права 
c. Предприемане на мерки срещу дъмпинга в заплатите и социалната измама  
d. Представителство при останалите интереси на личните асистент(к)и  
e. Подкрепа при (само)организирането на личните асистент(к)и 
f. Провеждането на и участието в събития, уъркшопове, семинари, конференции, 
изнасянето на доклади, дискусии, изложби, различни обществени събирания, друг вид 
мероприятия, демонстрации, политическо лобиране, кампании, проекти и друго обработване 
на информация, служеща на целите на съюза 
g. Издаване на периодични и непериодични печатни издания, листовки и плакати, 
информационни материали, сайтове, филми, видеа и други медии  
h. Свързване в мрежа и съответно сътрудничество с работнически представителства, 
мигрантски (само)организации, НПО, отговорни лица в политиката, активисти и други важни 
фактори  
i. Организацията и провеждането на мероприятия за продължаване на обучението на 
личните асистент(к)и  
j. Поддържане на връзките с обществеността и документацията  
k. Провеждането на изследователски проекти и проучвания 

l. Подготовка на инфраструктурата (тон и светлинно оборудване…)  
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2. Необходимите материални средства се събират чрез:  

• Входна такса 
• Членски внос 
• Дарения 
• Доброволни финансови вноски 
• Приходи от краудфъндинг 
• Събирания 
• Различни акции 
• Завещания 
• Дарения 
• Субсидии и целево финансиране от обществени средства 
• Подкрепа от частни лица и фирми 
• други средства  
• Спонсорство 
• Битпазари 
• Приходи от събития и организирани от съюза мероприятия  
• Продажба на публикации, които са собственост на съюза  
• Приходи от реклами 

 

§ 4 Видове членство  
1. Членовете на съюза се разделят на редовни и  извънредни.  
2. Редовни членове са тези, които активно участват в живота на съюза. Извънредни 
членове са онези, които не участват активно в живота на съюза, но го подкрепят чрез 
по-високи членски вноски.  
3. Членове на съюза са предимно други сдружения, които преследват целите на съюза.  

§ 5 Придобиване на членство  
1. Членове на съюза могат да станат всички физически и юридически лица.  
2. Приемането на редовните и извънредните членове се решава от Ръководния орган. 
Приемът може да бъде отказан без посочване на основания. Категорично изключени от 
всякакъв вид членство са посредническите агенции, съответно лица, които са 
заинтересовани или пък лично са в близки отношения с агенциите, като тук се 
изключват самите лични асистент(к)и. 
3. До момента на основаването на съюза текущият прием на редовни и извънредни 
членове се осъществява от основателите на съюза, в случай че те вече имат определен 
Ръководен орган. Членството става активно едва след основаването на съюза. Ако 
Ръководният орган бъде определен след основаването на съюза, до тогава приемът на 
редовни и извънредни членове се осъществява от основателите на съюза. 

 

§ 6 Прекратяване на членството  
 

1. Членството се прекратява при смърт, при загуба на правосубектност при 
юридическите лица, при доброволно напускане и при изключване. 
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2. Доброволното напускане е възможно по всяко време. 
3. Ръководният орган може да изключи член, ако той въпреки две писмени 
предупреждения, поставящи нормален срок на изчакване, не е платил членския внос за 
повече от шест месеца. Задължението за плащането на членския внос остава 
неотменено. 
4. Ръководният орган на съюза може да изключи отделен член и заради грубо 
нарушаване на други негови задължения и заради непристойно поведение. 

 

§ 7 Права и задължения на членовете  
1. Членовете имат право да участват във всички събития на съюза и да използват всички 
негови достижения. Правото на гласуване при събранията на членската маса, както и 
правото на активен и избор обаче е само на редовните членове. 
2. Членовете са задължени да подкрепят според възможностите си интересите на 
съюза и да се въздържат от всичко, което би могло да навреди на целта и доброто му 
име. Длъжни са да се съобразяват със статута на съюза, както и с решенията на органите 
му. Редовните и извънредните членове са задължени да плащат в срок входната такса, 
както и членския внос в определения от общото събрание размер.  
§ 8 Органите на съюза са  
1. Общото събрание (виж § 9 и § 10)  
2. Ръководният орган (виж § 11 до § 13)  
3. Одиторите (виж § 14) и  
4. Арбитражният съд (виж § 15)  

 

§ 9 Общото събрание  
1. Редовното Общо събрание се провежда веднъж годишно. 
2. Извънредно Общо събрание се провежда по решение на Ръководния орган, на 
редовното Общо събрание или по подадено писмено искане с обосновано излагане на 
причините на най-малко на една десета на членовете или по настояване на одиторите в 
разстояние на четири седмици.  
3. Както при редовното, така и при извънредното Общи събрания най-малко две 
седмици преди датата всички членове трябва да бъдат поканени да присъстват 
писмено чрез писмо, факс или имейл, като им се посочи съответният адрес. 
Провеждането на  Общото събрание трябва да протече при предварително зададен 
дневен ред. Свикването му се организира от Ръководния орган.  
4. Писменото искане за провеждане на Общото събрание трябва да бъде подадено най-
малко две седмици преди исканата дата в Ръководния орган.  
5. При събиране на Общото събрание всички членове имат право на участие. Право на 
глас имат само редовните членове. Всеки член има само един глас. Юридическите лица 
се представляват от упълномощен представител. Прехвърлянето на правото на глас 
върху друг член може да бъде извършено само чрез писмено пълномощно.  
6. Общото събрание има право да приеме решения независимо от броя на явилите се 
членове, които са с право на глас. 
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7. Изборите и взимането на решения от Общото събрание става с обикновено 
мнозинство. 
8. Председателството на Общото събрание се води от личност, натоварена със задачата 
от Ръководния орган. 

  

§ 10 Задачи на Общото събрание  
Общото събрание има следните задачи: 
1. Приемане и одобряване на отчета за дейността и финансовото състояние  
2. Приемане на решения относно оценката на дейността  
3. Избор, приемане и освобождаване на членовете на Ръководния орган и одиторите; 
разрешаване на правни дейности между членовете на Ръководния орган или одиторите 
със съюза  
4. Освобождаване на Ръководния орган  
5. Определяне на размера на встъпителната вноска и членския внос за редовните и 
извънредните членове  
6. Взимане на решения относно промените в статута и доброволното разпускане на 
съюза  
7. Консултации и взимане на решения относно други дейности, поставени за обсъждане 
в дневния ред  

 

§ 11 Ръководен орган 

1. Ръководният орган се състои от най-малко двама членове 
2. Ръководният орган се избира от Общото събрание. При оставка на член Ръководният 
орган има право на мястото на подалия оставка член да постави друг, който има право 
да бъде избиран, като решението трябва да бъде одобрено от следващото Общо 
събрание. Ако Ръководният орган не бъде попълнен в непредвидимо дълго време или 
се провали при изпълнението на задачите си, всеки от одиторите е задължен да поиска 
свикването на извънредно общо събрание с цел избор на нов Ръководен орган. Ако  
одиторите не са в състояние да действат или отсъстват, всеки редовен член, запознат с 
извънредната ситуация, има правото да подаде молба до съответния съд за 
назначаването на отговорник, който незабавно да се заеме със свикването на 
извънредно Общо събрание.  
3. Мандатът на Ръководния орган е три години. Преизбирането му е възможно.  
4. Ръководният орган може да бъде свикан от всеки негов член.  
5. Ръководният орган може да взима решения, когато са поканени да присъстват всички 
негови членове и са се явили най-малко половината. Ако Ръководният орган се състои 
само от двама души, той може да взима решения, ако присъстват и двамата.  
6. Ръководният орган взима своите решения с обикновено мнозинство, при равенство 
на гласове решаващият глас е на председателя на органа. Ако Ръководният орган се 
състои само от два души или ако в заседанието участват само двама от членовете, 
решението трябва да се вземе с единодушие.  
7. Председателството се води от най-възрастния от присъстващите членове на 
Ръководния орган.  
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8. Мандатът на всеки член на Ръководния орган освен чрез смърт или изтичане на 
съответния период може да бъде прекратен и чрез освобождаване (виж § 11 т. 9) и 
оставка und (виж § 11 т. 10).  
9. Общото събрание има право по всяко време да освободи целия Ръководен орган или 
отделни негови членове. Освобождаването влиза в сила с избора на нов Ръководен 
орган, съответно на нов член на Ръководния орган. 
10. Членовете на Ръководния орган могат по всяко време да обявят писмено своята 
оставка. Тя трябва да бъде отнесена към Ръководния орган, а в случай на подаване на 
оставка от целия Ръководен орган оставката се отнася към Общото събрание. 

 

§ 12 Задачи на Ръководния орган  
Ръководният орган ръководи изпълнението на текущите задачи на съюза. Той отговаря 
за всички задачи, които чрез Статута не се предоставени на друг орган на съюза. В 
сферата на дейността му влизат особено следните задачи:  
1. Съставяне на годишния план за дейността, както и годишния отчет за дейността и 
финансирането по смисъла на Закона за сдруженията от 2002 г.   
2. Свикване и подготовка на редовно и извънредно Общо събрание.  
3. Управление на финансите на съюза.  
4. Прием и изключване на членове на съюза  
5. Приемане и освобождаване на администрацията на съюза  
6. Ръководният орган може да възложи на едно лице ръководството на текущите дела, 
като това лице е по смисъла на § 13 т. 1 е снабдено с необходимите пълномощия  

 

§ 13 Представително на съюза навън  
1. Всеки член на Ръководния орган има правото да представлява съюза навън 
(индивидуално представителство)  
2. Правоотношенията между членовете на Ръководния орган и съюза 
(вътрешноправни), за да бъдат признати за валидни, трябва да са придружени от 
разрешението на член извън Ръководния орган. Когато отношението представлява 
вътрешно за всички членове на Ръководния орган, се изисква съгласието на Общото 
събрание  
3. Правно упълномощените да представляват съюза навън, съответно да се подписват 
от негово име, са споменатите в § 13 т. 1 лица 
4. При опасност от забавяне Ръководният орган има правото да урежда дела на своя 
отговорност, които иначе попадат в отговорностите на Общото събрание; в последствие 
обаче тези решения се нуждаят от одобрението на Общото събрание 

 

§ 14 Одитиране 

1. Общото събрание избира за неограничено време двама одитори. Преизбирането е 
възможно.  
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2. Одиторите проверяват текущите дела и взетите решения откъм тяхната 
законосъобразност при представянето на фактури и изразходването на средствата 
съобразно Статута. Те са задължени да докладват резултатите от проверките си пред 
Общото събрание.  
3. Иначе за одиторите важат същите правила за избирането, освобождаването и 
подаването на оставка, както за членовете на Ръководния орган по смисъла на § 11 т. 3, 
8, 9 и 10).  

 

§ 15 Арбитражният съд  
1. За изглаждането на всички, породили се от отношенията в съюза спорове се свиква 
вътрешносъюзен Арбитражен съд.  
2. Арбитражният съд се състои от трима безпристрастни редовни съюзни членове. Той е 
така съставен, че всяка страна в спора в рамките от една седмица писмено назовава 
един безпристрастен член като арбитражен съдия. Двамата назовани арбитражни 
съдии в рамките  на 14 дни избират трети редовен член за председател на 
Арбитражния съд. При равенството на гласовете решението се взима с жребий. Ако 
сред членовете на съюза няма на разположение лица, които да поемат функциите на 
арбитражни съдии и председател на съда, е възможно да бъдат посочени и лица, които 
не са членове на съюза, и съответно да бъдат избрани.  
3. Арбитражният съд взима решение в присъствието на всички членове с обикновено 
мнозинство. Решението се взима по съвест и според известната информация. 
Решението е окончателно за вътрешните за съюза дела. Арбитражният съд не е 
Арбитражен съд по смисъла на §§ 577 der ZPO (Гражданския процесуален кодекс).  

 

§ 16 Доброволно разпускане на съюза  
1. Решение за доброволно разпускане на съюза се взима от Общото събрание с две 
трети от подадените валидни гласове.  
2. Това Общо събрание решава и за ликвидацията имуществото на съюза – доколкото 
то е налично. Също така то избира ликвидатор, както и взима решение след 
покриването на пасивите на кого да бъде прехвърлен остатъкът. 
3. Последният Ръководен орган в рамките на четири седмици от взимането на 
решението трябва да заяви писмено доброволното разпускане на съюза в съответната 
отговаряща за дейността на сдруженията инстанция.  

 
§ 17 Използване на имуществото на съюза след напускане на членове, при разпускане 
на съюза или при отпадане на целта, заради която е създаден съюзът  
При разпускане на съюза или при отпадане на така заявените цели след покриването на 
пасивите останалото имущество да се даде за общественополезни, благотворителни 
или църковни цели по смисъла на §§ 34ff Федералния данъчен закон. Доколкото е 
възможно и разрешено, то трябва да отиде в институции, преследващи същите или 
подобни цели като тази на съюза. 
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