Stanovy občanského sdružení ISKÉRKA
Stanovy občanského sdružení Iskérka, dále jen (sdružení)
dle zákona č. 83/1990 sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.
Název a sídlo
1.
2.

Sdružení má název Iskérka-občanské sdružení
Sdružení sídlí na adrese 1.máje 864, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Čl.II.
Právní postavení sdružení
1.

Sdružení Iskérka je dobrovolná, nestátní, nezisková, zájmová, nepolitická organizace působící v oblasti
zdravotní, sociální, charitativní, kulturní, sportovní a společenské.
Sdružuje občany na základě společného zájmu a svou činností sleduje výhradně cíle uvedené v článku III
těchto stanov.
2. Sdružení je samostatnou právnickou osobou, je založeno na dobu neurčitou, může být členem jiného
zájmového sdružení, popřípadě i společníkem obchodní společnosti. Sdružení působí na území České
republiky.

Čl. III.
Cíl činnosti sdružení
1.
2.

Sdružení poskytuje podporu lidem v zájmu naplnění lidských práv občana.
Sdružení uplatňuje poslání v podpoře lidí zdravotně postižených duševním onemocněním, jejich rodinných
příslušníků a přátel.
Sdružení podporuje zlepšení kvality jejich života a rozvoj zdravotně sociální péče pro lidi s duševním
onemocněním.
3. K naplnění tohoto poslání sdružení sleduje tyto cíle:
a) iniciovat a realizovat projekty zaměřené na resocializaci a integraci lidí s duševním onemocněním,
b) podporovat práva a zájmy lidí s duševním onemocněním,
c) podporovat vznik svépomocných aktivit lidí s duševním onemocněním, jejich rodinných příslušníků, příbuzných a
přátel,
d) podporovat formu projektů regionální komunitní péče,
e)vytvářet a provozovat centrum pro osobní rozvoj a seberealizaci duševně nemocných zaměřené na prevenci
závažných psychických potíží., vyplnění jejich volného času v kulturní, sportovní a společenské oblasti. Podporovat
programy pro lidi se zdravotním handicapem,
f) podporovat výchovu a vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví a to včetně poradenství, publikační a osvětové
činnosti,
h) poskytovat psychologickou, právní a sociální konzultaci potřebným za pomoci odborných asistentů,
ï) spolupracovat s odborníky v oborech týkajících se činnosti sdružení,
j) spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, jakož i s ostatními státními i nestátními organizacemi v oblasti
péče o lidi s duševním onemocněním,
k) podporovat a uskutečňovat myšlenku destigmatizace psychických onemocnění ve společnosti,
l) organizovat přednášky, besedy, školení, kurzy, výstavy, exkurse, koncerty, vzdělávací, zájmové
a společenské akce pro veřejnost na témata sociální, psychická, kulturní, apod.,
m) organizovat zájmové sekce dle možností členů a uživatelů aktivit sdružení,
n) publikovat zprávy a informace v regionálních i celostátních hromadných sdělovacích prostředcích. Ediční a
vydavatelská činnost zaměřená na formu internetovou, knižní, CD nosiče, tisk k propagaci myšlenky destigmatizace
psychických onemocnění za pomoci místních, regionálních i celostátních médií.
o) sdružovat a spravovat prostředky určené k rozvoji péče o duševní zdraví, účelně s nimi nakládat v souladu s cíli
sdružení,

Článek IV.
Vznik členství
1.
2.

Členství je dobrovolné.
Členem sdružení se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami sdružení, jeho cíli a
pravidly stanovenými pro členství sdružením a právnické osoby, které chtějí podporovat činnost sdružení.
Překážkou členství ve sdružení není žádné přesvědčení, pokud není v rozporu se zákony ČR.
3. Členství vzniká na základě písemné žádosti o členství doručené výkonnému výboru sdružení, a to dnem
schválení žádosti výborem do 30 dnů od doručení žádosti.
4. O členství fyzických i právnických osob rozhoduje výkonný výbor dvoutřetinovou většinou členů
výkonného výboru – v případě nesouhlasu nadpoloviční většiny členů sdružení rozhoduje o členství
členská schůze dvoutřetinovým rozhodnutím.
5. Dokladem o členství je potvrzení vydané výkonným výborem.
6. Sdružení vede seznam členů, kde je celé jméno, adresa a datum narození člena /dodržuje přitom zákonná
ustanovení o ochraně osobních dat/.
Zánik členství
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení k datu oznámení výkonnému výboru,
b) úmrtím člena
c) zrušením členství na základě rozhodnutí výkonného výboru, v případě nesouhlasu nadpoloviční většiny členů
sdružení rozhoduje o zrušení členská schůze dvoutřetinovým rozhodnutím,
d) u právnické osoby jejím zrušením,
e) zánikem sdružení,
f) o pozastavení členství a délce pozastavení rozhoduje výkonný výbor.

Článek V.
Práva a povinnosti členů sdružení
1. Práva:
a) Účastnit se činnosti sdružení včetně práce v sekci, spolku nebo pobočce sdružení a být členem orgánů sdružení,
b) člen má právo být informován o veškeré činnosti sdružení a spolurozhodovat o záležitostech sdružení
c) být seznámen s výsledky hospodaření sdružení,
2. Povinnosti:
a) dodržovat stanovy sdružení a aktivně se podílet na činnosti sdružení – je-li členem orgánů sdružení, respektovat a
naplňovat svou činností povinnosti těchto orgánů,
b) dodržovat mlčenlivost o soukromých informacích získaných ve sdružení a zdržet se na veřejnosti jednání, které
by bylo v rozporu se stanovami, zájmy sdružení nebo jinak poškozovalo sdružení jako celek.
c) platit členské příspěvky, stanovené a schválené ve znění vnitřních pravidel sdružení, vždy nejpozději do 31.ledna,
nebo do 30 dnů od přijetí za člena.

Článek VI.
Orgány sdružení
Sdružení rozhoduje a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou:
a) valná hromada
b) výkonný výbor
c) kontrolní komise

Článek VII.
Valná hromada sdružení
1.
2.
3.
4.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
Valnou hromadu svolává výkonný výbor sdružení dle potřeby, nejméně 1x ročně nebo vždy když o to
požádá nejméně polovina členů občanského sdružení.
Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze,
přebírá její pravomoci výkonný výbor občanského sdružení.

5.

Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení, mimo změn, které nepodléhají oznamovací povinnosti stanovené
zákonem.
b)volí na dobu neurčitou členy výkonného výboru sdružení a kontrolní komise, odvolává členy výkonného
výboru a kontrolní komise,
c) schvaluje plán činnosti, výroční zprávu sdružení, zprávu kontrolní komise, rozpočet a účetní uzávěrku
sdružení, potvrzuje rozhodnutí výkonného výboru o vzniku a zániku členství dle článku IV. stanov
sdružení,
d)stanovuje výši členských příspěvků,
e) rozhoduje o zrušení sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení s rovným
hlasovacím právem.

Článek VIII.
Výkonný výbor sdružení (dále jen výkonný výbor)
1.
2.
3.
4.
5.

Statutárním orgánem sdružení je předseda a místopředseda výkonného výboru.
Výkonný výbor má nejméně 3 členy.
Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, hospodáře, respektive i členů výkonného výboru.
Výkonný výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
Výkonný výbor svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně nebo
kdykoliv na žádost alespoň dvou jeho členů.
Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře,
b) svolává valnou hromadu,
c) zpracovává podklady pro jednání členské schůze,
d) rozhoduje o vzniku a zániku členství,
e) rozhoduje o všech závazných dokumentech sdružení s výjimkou stanov,
f) navrhuje a předkládá plán činnosti sdružení,
g) zpracovává podklady k účetní uzávěrce,
h) výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
i)výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovného hlasování rozhoduje hlas předsedy.

Článek IX.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Je
nezávislá na výkonném výboru občanského sdružení.
2. Kontrolní komise má nejméně 3 členy.
3. Po svém ustanovení volí komise ze svého středu předsedu, který řídí zasedání a práci komise.
4. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením a majetkem sdružení, upozorňuje výkonný výbor na
zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
5. Členové kontrolní komise jsou při výkonu funkce oprávněni vyžadovat sdělení potřebných údajů a
předložení dokladů nutných k řádné kontrole hospodaření.
6. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revize a kontrolní činnosti.

Článek X.
Hospodaření a majetek sdružení
1.
2.

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými cíly.
Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, dotace, granty a odkazy,
b) příspěvky z veřejných rozpočtů,
c) výnosy majetku,
d) členské příspěvky.
3. Za hospodaření sdružení zodpovídá statutární orgán sdružení, který každoročně předkládá členské schůzi
zprávu o hospodaření, včetně roční uzávěrky.

4.

Hospodaření sdružení se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí v souladu s
obecně platnými právními předpisy a směrnicemi schválenými výkonným výborem sdružení.

Článek XI.
Členství sdružení v jiných organizacích
1.

Sdružení může vstupovat jako právnická osoba do jiných profesních či zájmových organizací jako řádný
nebo přidružený člen, nebo pobočka. Případný vstup do jiných organizací musí být schválen výkonným
výborem a potvrzen valnou hromadou.
2. Pokud sdružení vstupuje do jiných organizací z důvodu získání akreditace pro svou činnost, podřizuje
pravidla své činnosti statutům těchto organizací. Všechny změny však musí být schváleny výkonným
výborem a potvrzeny valnou hromadou.

Článek XII.
Zánik sdružení
1.

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze.
Pokud sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání s tím, že likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci s
obdobným předmětem činnosti.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny a přijaty přípravným výborem sdružení v Rožnově pod Radhoštěm dne
22.2.2006.
2. Stanovy v navržené podobě nabývají platnost a sdružení právně vzniká dnem registrace Ministerstvem
vnitra České republiky
.

