Stanovy občianskeho združenia
„Srdcom pre dôstojný život“ o. z.

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1

Názov občianskeho združenia:

„Srdcom pre dôstojný život“ o. z.

1.2

Sídlo občianskeho združenia:

Veľký Lég 588, Lehnice 930 37

Svoju činnosť združenie vyvíja na území Slovenskej republiky, prípadne na základe
požiadavky v iných krajinách po splnení zákonných podmienok platných v štáte
pôsobenia.

Článok 2
Cieľ a činnosť

2.1

Občianske združenie „Srdcom pre dôstojný život“ o. z. je dobrovoľnou, neštátnou
a nepolitickou organizáciou, združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem
pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov so
špeciálnymi potrebami v našej spoločnosti. Zahŕňa v sebe princípy humanity
a demokracie.

2.2

Cieľom občianskeho združenia „Srdcom pre dôstojný život“ o. z. je vzdelávanie,
poradenstvo v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a pomoc pri
presadzovaní a podporovaní ich dôstojného spôsobu života, rozvoj a skvalitnenie ich
životného prostredia v spolupráci s pracovníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí v tejto oblasti
pracujú, rodičmi a rodinnými príslušníkmi postihnutých občanov, so študentmi, ako aj
s inými občanmi, ktorí o problematiku prejavujú záujem. Prioritou je pomôcť každému
jedincovi, aby sa naučil svoje schopnosti a možnosti rozvíjať, aby sa eliminovala jeho
závislosť od druhých a zvýšila sa jeho samostatnosť.

2.3

Občianske združenie vyvíja základnú činnosť v nasledovných oblastiach:
-

v rozvíjaní občianskych aktivít, mimovládnych organizácií a komunitných
iniciatív,

2.4

-

v spolupráci s pracovníkmi štátnej a verejnej správy, regionálnej i miestnej
samosprávy, mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov, ktorí sú priamo
zainteresovaní v poskytovaní služieb pre občanov so špeciálnymi potrebami,

-

v spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb,

-

v spolupráci s rodičmi a príbuznými občanov so špeciálnymi potrebami ako aj
občanmi, ktorí majú záujem o spoluprácu,

-

v spolupráci so samotnými občanmi so špeciálnymi potrebami pri ich
sebaobhajovaní a podpore nezávislého života v súlade so základnými ľudskými
právami.

Občianske združenie v súlade s hlavnými úlohami vykonáva predovšetkým tieto
aktivity:
-

spolupôsobí pri zabezpečovaní vzdelávania pedagógov, zdravotníckych,
sociálnych pracovníkov, ako aj iných pracovníkov vykonávajúcich starostlivosť
o občanov so špeciálnymi potrebami v zariadeniach sociálnych služieb,
základných i špeciálnych základných školách, študentov odborov zameraných
na prácu s občanmi so špeciálnymi potrebami a dobrovoľníkov,

-

spolupracuje pri zabezpečovaní školení, seminárov a konferencií zameraných na
sociálne služby pre občanov so špeciálnymi potrebami z oblasti zdravotníctva,
špeciálnej pedagogiky, psychológie, legislatívy, pre zdravotníkov, pedagógov,
sociálnych pracovníkov a ostatných pracovníkov v oblasti starostlivosti
o občanov so špeciálnymi potrebami,

-

spolupôsobí pri poskytovaní poradenských služieb so špecializovanými
pracoviskami a pomáha pri vypracúvaní a realizácii edukačných programov pre
občanov so špeciálnymi potrebami, projektov zameraných na skvalitnenie ich
spôsobu života,

-

spolupracuje so štátnou a verejnou správou, miestnou i regionálnou
samosprávou pri realizácii projektov sociálnych služieb v regiónoch,

-

spolupracuje so zahraničnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú problematikou
integrovania občanov so špeciálnymi potrebami do majoritnej spoločnosti,

-

pravidelne zverejňuje v odborných časopisoch výsledky a aktivity občianskeho
združenia,

-

vydáva informačno-propagačné materiály o činnostiach občianskeho združenia,

-

organizuje a podieľa sa na vytváraní chránených dielní a bývania pre občanov
so špeciálnymi potrebami, na ich začleňovaní sa do výchovno-vzdelávacieho
procesu a pracovného zaradenia podľa ich schopností,

-

podieľa sa na skvalitnení spôsobu života občanov so špeciálnymi potrebami
v zariadeniach sociálnych služieb,

-

podieľa sa na rekreačných, športových, kultúrno-spoločenských a iných
voľnočasových aktivitách občanov so špeciálnymi potrebami.

Článok 3
Členstvo

3.1

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.

3.2

Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá je stotožnená s obsahom stanov
občianskeho združenia „Srdcom pre dôstojný život“ o. z. a cieľmi združenia.

3.3

Členom združenia môžu byť aj právnické osoby (zariadenia sociálnych služieb, MVO,
iné organizácie), ktoré majú záujem podporovať ciele občianskeho združenia „Srdcom
pre dôstojný život“ o. z. a súhlasia s jeho stanovami.

3.4

O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky výkonný výbor.
O svojom rozhodnutí oboznámi najbližšie valné zhromaždenie.

3.5

Členstvo v združení vzniká prijatím za člena na základe písomnej žiadosti uchádzača
o členstvo dňom zaplatenia členského príspevku.

3.6

Výkonný výbor môže voliť čestných členov združenia a rozhoduje tiež o zániku
čestného členstva. Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa významne
podieľala a podieľa na rozvoji a propagácii združenia „Srdcom pre dôstojný
život“ o. z..

3.7

Zánik členstva:
-

vystúpením (dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
výkonnému výboru),

-

vylúčením (na základe rozhodnutia výkonného výboru) najmä z dôvodov
opakovaného porušenia členských povinností alebo z iných dôležitých
dôvodov),

-

úmrtím fyzickej osoby-člena, alebo zánikom právnickej osoby,

-

neplatením členského príspevku (o dobe neplatenia rozhoduje výkonný výbor
združenia „Srdcom pre dôstojný život“ o. z.),

-

vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

-

zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti člena

4.1

Člen združenia má právo:
-

podieľať sa na činnosti združenia a na realizácii projektov schválených
výkonným výborom,

4.2

-

voliť a byť volený do orgánov združenia,

-

obracať sa na výkonný výbor s podnetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,

-

byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia,

-

predkladať návrhy a pripomienky smerujúce ku skvalitneniu činnosti združenia.

Člen združenia má povinnosť:
-

dodržiavať stanovy združenia a plniť dohodnuté úlohy,

-

konať v súlade s cieľmi a poslaním združenia a aktívne sa podieľať na jeho
práci,

-

podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať
orgánom združenia,

-

platiť členské príspevky vo výške a termínoch stanovených valným
zhromaždením združenia,

-

ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok 5
Orgány združenia

5.1

Orgánmi združenia „Srdcom pre dôstojný život“ o. z. sú:
-

Valné zhromaždenie

-

Výkonný výbor

-

Revízna komisia

Článok 6
Valné zhromaždenie

6.1

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.

6.2

Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia, pričom uznášaniaschopné je
v prípade účasti minimálne nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov.

6.3

Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda výkonného výboru minimálne raz
za rok.

6.4

Valné zhromaždenie najmä:

-

schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnenia,

-

volí a odvoláva členov výkonného výboru,

- volí a odvoláva revíznu komisiu, pričom členovia revíznej komisie nesmú byť členmi
výkonného výboru,
-

schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia, plán činnosti, rozpočet a správy
o hospodárení,

-

rozhoduje o zániku združenia.

Článok 7
Výkonný výbor

7.1

Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia, má 5 členov, ktorí sú volení valným
zhromaždením spomedzi riadnych členov združenia na dobu 5 rokov. Výkonný výbor
zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

7.2

Výkonný výbor si zo svojich členov volí predsedu, ktorí je štatutárnym zástupcom
združenia a môže zastupovať „Srdcom pre dôstojný život“ o. z. samostatne. Štatutár
uvedie k svojmu menu svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.
Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami
valného zhromaždenia.

7.3

Výkonný výbor zasadá minimálne štyrikrát ročne. Zasadnutia výkonného výboru
zvoláva predseda podľa potreby.

7.4

Do kompetencie výkonného výboru patrí:
-

prijímanie nových členov,

-

vylúčenie člena z občianskeho združenia,

-

schvaľovanie a realizácia projektov,

-

vypracovanie návrhu zmien stanov a ich predkladanie valnému zhromaždeniu na
schválenie, príprava materiálov na zasadnutie valného zhromaždenia,

-

informovanie valného zhromaždenia o činnosti združenia.

Článok 8
Revízna komisia
8.1

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.

8.2

Revízna komisia má 3 členov volených valným zhromaždením na 5 rokov.

8.3

Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia a výkon činnosti výkonného
výboru ako aj dodržiavanie stanov. Upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie.

8.4

Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore.

8.5

Revízna komisia je povinná podať správu o výkone svojej činnosti valnému
zhromaždeniu.

Článok 9
Majetok a zásady hospodárenia

9.1

Združenie samostatne hospodári so svojím hnuteľným i nehnuteľným majetkom
a majetkovými právami.

9.2

Zdrojmi majetku sú:
- členské príspevky vo výške určenej výkonným výborom združenia,
- príspevky, dotácie, granty a iné dary od fyzických a právnických osôb,
- výnosy z majetku občianskeho združenia a z vlastnej činnosti.

9.3

Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi normami a internými
pokynmi, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie. Uskutočňuje sa na základe schváleného
rozpočtu.

9.4

Majetok združenia môže byť použitý len na podporu cieľov združenia.

9.5

Združenie môže vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti
podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania občianskeho
združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

9.6

Združenie nezriaďuje žiadnu organizačnú jednotku pri svojom vzniku.

Článok 10
Zánik združenia

10.1

Združenie zaniká:
- dobrovoľným rozpustením, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie, pričom ustanoví aj
Likvidátora. Likvidátor

najskôr

vyrovná všetky

záväzky a

pohľadávky

a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Zánik
združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie ministerstvu.

- zlúčením s iným občianskym združením, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.
- právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
- právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

11.1

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR.

11.2

Akékoľvek zmeny je možné robiť len formou písomného dodatku, ktorého dve
vyhotovenia zašle združenie ministerstvu spoločne s oznámením o zmene stanov.
Združenie postupuje pri zmene stanov podľa §11 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov.

