Stanovy občanského sdružení Potkávání o.s.

STANOVY
NÁZEV A SÍDLO SDRUŽENÍ
Název sdružení: Potkávání o.s. (dále jen „sdružení“)
Sídlo sdružení: Jungmannova 1139, 266 01 Beroun

STATUT SDRUŽENÍ
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu a cíle.
Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují občané se zájmem o
vzdělání ohrožených skupin, zlepšení podmínek pro ženy a seniory v České republice z pohledu zaměstnanosti a
podnikání, k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti vzdělávání, k podpoře rovných příležitostí žen a
mužů, a rozvoji občanské společnosti v těchto oblastech.
Sdružení působí pouze ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praha.

CÍLE A ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Cílem činnosti sdružení je především













zlepšení postavení žen s dětmi a seniorů v rámci společnosti, především s ohledem na rovné
příležitosti na trhu práce, což je hlavním posláním sdružení, dále pak
vzdělávání ohrožených skupin – především žen a mužů na rodičovské dovolené nebo pečujících o dítě
(-děti) do 7let věku
vzdělávání žen a mužů v předdůchodovém a ranně důchodovém věku
informování veřejnosti o rovných příležitostech žen a mužů a možnostech celoživotního vzdělávání
zejména formou organizování seminářů, vydávání informačních tiskovin, osvětová činnost formou
besed apod.
rozvoj kompetencí občanů s důrazem na kompetence nutné pro pracovní trh
podpora propojení sektorů vzdělávání, trhu práce a sociální sféry
podpora celoživotního vzdělávání
podpora integrace sociálně znevýhodněných osob
podpora souladu pracovního a mimopracovního života obyvatel
podpora a rozvoj spolupráce s ostatními subjekty
další formy a konkretizace činnosti stanoví členská schůze

Vykonávání všech činností sdružení se řídí těmito stanovami a platnými právními předpisy. Na ochranu práv a
zájmů svých členů využívá sdružení všechny zákonné prostředky.

-1-

Stanovy občanského sdružení Potkávání o.s.

ČLENSTVÍ
Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let (pokud výbor sdružení neurčí jinak)
Písemnou přihlášku ke členství přijímá a schvaluje výbor sdružení.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Členství zaniká
—
—
—
—

úmrtím člena
zrušením nebo zánikem sdružení
vystoupením člena písemným oznámením adresovaným výboru sdružení
vyloučením člena výborem sdružení nebo členskou schůzí

Člen má právo
—
—
—
—

účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy
— svou činností naplňovat cíle sdružení
— platit členské příspěvky (jsou- li stanoveny)
Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.

ORGÁNY SDRUŽENÍ
Orgány sdružení jsou
— Členská schůze
— Výbor a předseda sdružení

ČLENSKÁ SCHŮZE
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení. Členskou schůzi svolává
Výbor sdružení nejméně jednou ročně. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech členů. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů si jsou rovny. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
Členská schůze zejména:
—
—
—
—
—

navrhuje a schvaluje programové dokumenty a strategii činnosti sdružení na další období
rozhoduje o změnách stanov sdružení
projednává a schvaluje pravidla hospodaření a zprávy o výsledcích hospodaření
volí a odvolává členy výboru sdružení
rozhoduje o zrušení členství
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VÝBOR SDRUŽENÍ
Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení. Koordinuje činnost sdružení. Výbor zabezpečuje plnění úkolů
stanovených členskou schůzí. Připravuje a předkládá zprávy o hospodaření a výroční zprávy.
Výbor je tříčlenný. Je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů. Funkčním obdobím jsou tři roky. Opětovné zvolení je možné. Výbor se
schází jedenkrát ročně. Výbor ze svého středu volí předsedu sdružení.

PŘEDSEDA SDRUŽENÍ
Předseda sdružení řídí sdružení, vystupuje za sdružení navenek a jedná jeho jménem. Je statutárním orgánem
sdružení. Podepisuje za sdružení veškeré smlouvy. Naplňuje rozhodnutí výboru sdružení. Rozhoduje o běžných
záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor sdružení. Opětovné zvolení je možné.
Může udělit plnou moc k zastupování jinému členu výboru sdružení.
Je povinen svolat výbor na žádost alespoň poloviny členů výboru či členského shromáždění. V případě
rovnováhy hlasů při jakémkoli hlasování výboru či členského shromáždění je jeho hlas rozhodující. Za své
činnosti se zodpovídá členskému shromáždění.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
Sdružení je neziskovou organizací.
Jeho příjmy jsou tvořeny zejména
—
—
—
—
—

z poskytnutých grantů a dotací státu, nevládních organizací, nadací apod.
darů a veřejných sbírek
členských příspěvků (jsou-li stanoveny)
příjmy z veřejných akcí
případně z vedlejší hospodářské činnosti sdružení

Veškeré příjmy sdružení budou používány na činnost sdružení.
Příjmy z případné vedlejší hospodářské činnosti jsou využívány pro financování dalších aktivit sdružení v
souladu s jeho cíli.
Jeho výdaje směřují k zabezpečení cílů sdružení a to v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými předpisy
a pravidly hospodaření, která jsou případně určena orgány sdružení a stanovenými rozpočty.
Hospodaření probíhá podle rozpočtu na příslušný kalendářní rok schvalovaného členskou schůzí na návrh
výboru sdružení. Za hospodaření zodpovídá výbor sdružení, který předkládá každoročně členské schůzi zprávu o
hospodaření.
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ZÁNIK SDRUŽENÍ
Sdružení zaniká
— dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze
— rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze
neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení nebo po vypořádání všech závazků sdružení se
zbývající majetek sdružení rozdělí mezi členy sdružení podle rozhodnutí členské schůze sdružení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Do ustanovení orgánů sdružení za něj jedná přípravný výbor.
Tyto stanovy se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších úprav.

Tyto stanovy jsou platné od doby registrace sdružení. Následně jsou schváleny členskou schůzí. Sdružení se
zřizuje se na dobu neurčitou.
V Berouně dne 7.8.2013
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