STANOVY SPOLKU

Děti patří domů
Čl. I. Úvodní ustanovení
1) Název spolku: Děti patří domů, z. s. (dále jen „DPD“ nebo „spolek“)
2) Sídlo spolku: Svitavy. Přesnou adresu sídla určuje Správní rada dle potřeby, ke dni přijetí těchto stanov jde
o adresu Nám. Míru 28, Svitavy, 568 02.
3) DPD je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
4) DPD je samosprávná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně
prospěšného zájmu a dosahování obecného blaha.
5) Posláním spolku je zajistit dětem odloučených od rodičů vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí a
snižovat počet dětí v ústavech.
6) Účelem spolku je zejména:
a. Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče (NRP) v České republice, s cílem zajistit všem dětem
právo žít v rodině, a snižovat tak počet dětí v ústavech.
b. Poskytování provázení pěstounským rodinám a uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče.
c. Poskytování vzdělávání a seberozvoje, poradenství, respitní péči a další služby pěstounům,
hostitelům nebo zájemcům o problematiku náhradní rodinné péče.
d. Realizace osvětových akcí a kampaní o pěstounské a hostitelské péči.
e. Realizace výchovně vzdělávacích a seberozvojových aktivit pro děti a mládež s inkluzivním
přístupem.
f. Vytváření metodických manuálů a publikací a spolupráce s ostatními organizacemi za účelem
sdílení dobré praxe.
g. Související aktivity zaměřené na všechny skupiny ohrožených dětí a jejich rodin.
7) K podpoře hlavní činnosti může spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, o jejíž podstatě rozhoduje
Správní rada DPD. Ke dni schválení těchto stanov spolek žádnou vedlejší činnost nevykonává.
8) Zisk z činnosti spolku lze využít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
9) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami a
jinými vnitřními předpisy, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Čl. II. Členství
1) Členství ve spolku je dobrovolné.
2) Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání,
politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí s posláním spolku,
na základě splnění příslušných podmínek. Členem se může stát i právnická osoba.
3) Druhy členství:
a. prostý člen
b. aktivní člen
c. čestný člen
4) Prostým členem se fyzická či právnická osoba stane poté, co doručí vyplněnou přihlášku o členství do
spolku, zaplatí členský příspěvek a přihláška je schválena Správní radou.
5) Aktivním členem se může stát pouze fyzická osoba poté, co splnila podmínky prostého členství, aktivně se
účastní spolkové činnosti alespoň 6 měsíců, poté požádá písemně Správní radu o aktivní členství a Valná
hromada o jeho přijetí rozhodne hlasováním. Správní rada doporučuje či nedoporučuje Valné hromadě
přijetí nového aktivního člena dle míry jeho aktivního zapojení ve spolkové činnosti.
6) Čestným členem se může stát fyzická či právnická osoba na základně návrhu aktivního člena spolku,
schválení Valnou hromadou a souhlasem dotyčné fyzické či právnické osoby.
7) Prosté a čestné členství zaniká:
a. Dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení. Členství končí dnem doručení
oznámení o ukončení členství do kanceláře DPD.
b. Vyloučením člena – Správní rada má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním poškozuje dobré
jméno spolku nebo ohrožuje řádné plnění účelu spolku nebo pokud ani po výzvě nezaplatil členské
příspěvky. Členství končí dnem odeslání rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.
c. Úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, zánikem právnické osoby nebo zánikem spolku.

8) Aktivní členství zaniká:
a. Písemným prohlášením aktivního člena o ukončení aktivní spolupráce doručeným Správní radě
DPD, přičemž nadále může či nemusí zůstat prostým členem spolku. Členství končí dnem doručení
oznámení o ukončení do kanceláře DPD.
b. Vyloučením člena – Valná hromada má právo vyloučit aktivního člena, pokud svým jednáním
poškozuje dobré jméno spolku nebo ohrožuje řádně plnění účelu spolku nebo pokud ani po výzvě
nezaplatil členské příspěvky. Členství končí dnem odeslání rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.
c. Úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého či zánikem spolku.
9) Práva členů spolku:
a. Navrhovat kandidáty a kandidovat do orgánů DPD.
b. Využívat k činnosti v DPD její majetek a zařízení dle vnitřních předpisů DPD.
c. Dostávat aktuální informace týkající se činnosti DPD.
d. Účastnit se jednání orgánů spolku, vyžadovat zápisy z jednání orgánů DPD.
e. Pouze aktivní člen má právo hlasovat v rámci Valné hromady a podílet se na veškerých
rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí spolku
10) Povinnosti členů spolku:
a. Platit členské příspěvky. Pouze čestný člen je od této povinnosti oproštěn.
b. Chránit a zachovávat dobré jméno DPD.
c. Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy DPD.
d. Dobře hospodařit se svěřeným majetkem.
11) Výši a splatnost členských příspěvků stanovuje Valná hromada DPD.
Čl. IV. Orgány spolku
1) Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a. Valná hromada (dále „VH“),
b. Správní rada (dále „SR“),
c.
Revizní expert (dále „RE“).
2) Valná hromada:
a. Je nejvyšším orgánem spolku.
b. Je tvořena shromážděním aktivních členů.
c.
Její jednání je přístupné všem členům spolku.
d. Do její působnosti náleží především:
1. Určit hlavní zaměření spolku
2. Rozhodovat o změně stanov
3. Schvalovat výsledek hospodaření spolku a účetní závěrku.
4. Hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejích členů.
5. Volit, odvolávat a obměňovat členy dalších orgánů spolku.
6. Rozhodnout o vyloučení aktivního člena spolku.
7. Rozhodnout o zrušení spolku s likvidací a o naložení s likvidačním zůstatkem.
8. Rozhodnout o přeměně spolku.
9. Rozhodnout o dalších otázkách spolku, pokud si Valná hromada vyhradí rozhodování
o nich nebo svěřují-li je stanovy do její působnosti.
e. Řádná Valná hromada je svolávána pravidelně jednou ročně Správní radou.
f.
Z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo Revizního experta nebo samotné SR, Správní rada
svolá mimořádnou Valnou hromadu. Nesvolá-li SR jednání Valné hromady do 30 dní od doručení
podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat jednání Valné hromady na náklady spolku sám.
g. Jednání Valné hromady se svolá nejméně 30 dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé
místo, čas a pořad jednání. Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách organizace.
h. Valná hromada je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech aktivních členů spolku.
Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných na jednání VH, není-li stanoveno
stanovami jinak. Každý hlasující člen má jeden hlas.
i.
Pokud Valná hromada není schopná se usnášet, SR svolá náhradní termín VH do 6 týdnů od
původního termínu a to se stejným předmětem jednání jako původní VH. Náhradní VH je vždy
usnášeníschopná a to nezávisle na počtu přítomných aktivních členů.
j.
O zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku nebo o změně stanov a o naložení s
likvidačním zůstatkem rozhoduje Valná hromada 2/3 většinou hlasů všech aktivních členů.

k.

Jednání zahajuje člen Správní rady. Ten prověří, zda je Valná hromada schopna se usnášet. Poté
zajistí volbu předsedy jednání, členů volební komise a zapisovatele.
l.
Předseda ohlásí pořad jednání, jak byl sestaven Správní radou. Vede jednání tak, jak byl jeho
pořad ohlášen, ledaže se Valná hromada usnese na změně jednání či předčasném ukončení
jednání.
m. Zápis z Valné hromady vyhotoví zapisovatel do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být
patrné, kdo jednání svolal, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl členem
volební komise, jaká usnesení byla přijata či nepřijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápisy jsou
uchovány po celou dobu trvání spolku písemně v kanceláři DPD, kde jsou k dispozici pro
nahlédnutí členům spolku.
n. Hlasování Valné hromady může proběhnout s využitím technických prostředků (např. skypová
konference).
3) Správní rada:
a. Je statutárním orgánem spolku.
b. Má tři členy, které volí Valná hromada na tříleté období.
c. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu. Funkční období předsedy a místopředsedy
Správní rady je 3 roky. Funkční období předsedy a místopředsedy končí zvolením nového
předsedy/místopředsedy na jednání Správní rady.
d. Spolek zastupuje každý člen SR samostatně. Osoby oprávněné zastupovat spolek mohou udělit
plnou moc k zastupování v konkrétních záležitostech další osobě.
e. Řídí a vede činnost spolku v období mezi Valnými hromadami v souladu se stanovami a vnitřními
směrnicemi po celé své funkční období. Pečuje o jeho rozvoj, odpovídá za řádné hospodaření
spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje rozpočet a jeho změny. Dbá na
řádnou péči o majetek.
f. Je usnášeníschopná při přítomnosti 2 členů.
g. Pro přijetí rozhodnutí Správní rady je potřeba alespoň 2 hlasů pro z celkového počtu.
h. Klesne-li počet členů Správní rady pod 2, je povinností zbývajícího člena svolat mimořádnou
Valnou hromadu a dovolit členy SR rady do počtu tří.
i. Frekvence schůzí SR je stanovena dle potřeb spolku, nejméně však třikrát ročně.
j. Členství ve Správní radě zaniká uplynutím funkčního období, rezignací, odvoláním, úmrtím nebo
prohlášením za mrtvého.
k. Odstoupí-li člen Správní rady ze své funkce prohlášením doručeným na sídlo spolku, zaniká funkce
uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení nebo s koncem jeho mandátu. Správní rada má
právo toto období zkrátit.
l. Odvolat člena Správní rady může Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech aktivních
členů.
m. Je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance
spolku.
n. Schvaluje interní předpisy upravující řízení specifických dílčích činností spolku, způsob jejich
schvalování, vedení a ukončování.
o. Rozdělení působnosti Správní rady mezi jednotlivé členy nezbavuje další členy Správní rady
povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti spolku spravovány.
p. Může rozhodovat i mimo jednání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
q. Ze svého jednání vždy pořizuje zápis, všechny zápisy jsou přístupné všem členům k nahlédnutí v
sídle spolku.
4) Revizní expert:
a. O obsazení funkce revizního experta rozhodne VH podle potřeby. Ke dni přijetí nových stanov není
funkce revizního experta obsazena.
b. Revizní expert může, ale nemusí být členem DPD.
c. Revizní expert kontroluje účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,
předkládá Valné hromadě zprávu a doporučení ke schválení či odmítnutí účetní závěrky,
upozorňuje orgány DPD na zjištěné nedostatky, kontroluje činnost sdružení a plnění rozhodnutí
Valné hromady.
d. Revizní expert má právo nahlížet do všech dokumentů DPD s výjimkou dokumentů spadající pod
pověření k sociálně právní ochraně dětí (pokud toto pověření nemá) a účastnit se všech jednání
orgánů.

e.
f.

Funkce revizního experta zaniká úmrtím, prohlášením za mrtvého, uplynutím funkčního období,
písemnou rezignací Správní radě nebo odvoláním Valnou hromadou.
Revizní expert nemůže být členem Správní rady ani být likvidátorem spolku.
Čl. V Pobočky

1) Aktivní členové mohou zakládat účelové nebo místní pobočky DPD.
2) Pobočka vzniká nebo zaniká na základě písemného rozhodnutí Správní rady.
3) Pobočka DPD není právnickou osobou, není pobočným spolkem.
Čl. VI Majetek a hospodaření
1) Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Správní radou.
2) Za hospodárné využití finančních prostředků, správu majetku DPD a prokazatelné dokumentování všech
finančních a majetkových operací je odpovědná Správní rada.
3) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečnění cílů DPD a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto
stanovách.
4) O finančních prostředcích a majetku DPD rozhoduje Správní rada v souladu s rozhodnutím Valné hromady.
čl. VI Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Dojde-li k zrušení spolku s likvidací, likvidační zůstatek nabídne likvidátor veřejně prospěšné právnické
osobě s obdobným účelem.
2) Nové úplné znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí Valnou hromadou. Změna názvu
organizace nabývá platnosti zápisem do Veřejného rejstříku
3) Členové orgánů spolku, kteří svou funkci vykonávali ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za
funkcionáře zvolené či jmenované podle těchto stanov. Jejich funkční období dobíhá dle stávajících stanov.
4) Členové spolku, kteří byli členy spolku ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za členy, kteří souhlasí
s evidováním svých údajů v seznamu členů.

Schváleno Valnou hromadou oběžníkem ke dni 26. 10. 2015

