Stanovy Spolku
Článek 1. Úvodní ustanovení
Název: VLAŠTOVKY z.s. (dále jen "spolek")
Sídlo: Kelč – Komárovice 9, 756 43
Kontaktní adresa spolku:
Mgr.Šárka Šimšová
Komárovice 9
756 43 KELČ
1. Spolek je dobrovolná, nezávislá organizace, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.
Článek 2. Charakter činností a cíle Spolku
1. Spolek VLAŠTOVKY z.s. je nestátní nezisková organizace poskytující především:
- odborné poradenství v péči o děti, konzultace v otázkách týkajících se rodinných,
sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti, doporučení
zaměřená na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí
- služby a programy podporující rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a
využití volného času pro rodiny pečující o děti v náhradní rodinné péči
- komplexní péče o rodinu, tzn. nabízí služby jak pěstounům, tak dětem, ať už přijatým
nebo vlastním
- doprovázení pěstounských rodin
- volnočasové aktivity zejména s dětmi žijícími v pěstounských či adoptivních rodinách
nebo mimo vlastní rodinu
- pořádání výchovně rekreačních táborů pro děti s cílem výchovně působit na děti, což
směřuje k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných
společenských a hygienických návyků
- asistovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte žijícího mimo rodinu, zejména pomoc
při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem, zejména
rodičů či osob dítěti blízkých
- vzdělávání a rozvoj kompetencí pěstounských rodičů, zvyšování znalostí a dovedností
v oblasti výchovy a péče o dítě
- odlehčovací služby pro pěstounské či adoptivní rodiny
2. Další cíle Spolku jsou:
- prevence kriminality a sociálně patologických jevů, činnosti zaměřené na ochranu dětí před
škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
3. Za tímto účelem Spolek může zajistit finanční prostředky:
- sponzorské dary
- účelové dotace ze státního, obecních a krajských rozpočtů
- účelové dotace z nadací, apod.
Článek 3. Členství
1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Předseda vede seznam členů sdružení, do kterého zapisuje jméno, bydliště a adresu
elektronické pošty fyzické osoby, která je členem spolku.
5. Zánik členství.
- vystoupením člena písemným oznámením
- u právnické osoby jejím zrušením
- zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze
- úmrtím člena
6. . Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností
na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle spolku nebo se
významně zasloužili o naplnění jejího poslání. Při jmenování přebírají jmenovací listinu
čestného člena. Čestný člen nemá právo hlasovat na členské schůzi. Zánik čestného členství
se řídí pravidly popsanými v předchozím bodu 5.
Článek 4. Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
- podílet se na činnosti spolku
- ze zákona volit a být volen po dovršení 18 let do orgánů spolku
- obracet se na orgány spolku s podněty stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
- podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku
- právo rovného hlasování
2. Člen má povinnost zejména:
- dodržovat stanovy spolku
- aktivně se podílet na plnění cílů spolku
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
- zdržet se každého jednání, které by bylo v rozporu s posláním spolku nebo jeho cíli
Článek 5. Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
- členská schůze
- předseda sdružení
Článek 6. Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně.
Předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
Oznámení o konání členské schůze s uvedením termínu, místa konání a programu je
nutno zaslat každému členu spolku nejméně 15 dní před dnem konání elektronickou
poštou na adresu uvedenou v seznamu členů.
4. Členská schůze zejména:
- rozhoduje o změnách stanov spolku
- schvaluje úkoly spolku pro příští období, výroční zprávu spolku, plán činnosti a roční
uzávěrku hospodaření
- volí a odvolává předsedu spolku, k jeho zvolení i odvolání je potřeba dvoutřetinová většina
všech členů členské schůze
- volí jednatele spolku, k jeho zvolení je potřeba dvoutřetinová většina všech členů členské
schůze

- rozhoduje o zrušení členství, vyloučení člena na základě porušení práv a povinností člena
- rozhoduje o zrušení spolku
5. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 členové s hlasovacím
právem. Hlasovací právo členů spolku je rovné, každý člen má jeden hlas. O změně
stanov spolku, o zrušení spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech
členů. V ostatních věcech rozhoduje členská schůze prostou většinou hlasů přítomných
členů.
Článek 7. Předseda spolku
1. Předseda spolku zastupuje organizaci navenek a jedná jeho jménem.
2. Předseda koordinuje činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
3. Předseda svolává členskou schůzi.
4. Funkční období předsedy je dvouleté, předseda může být volen i opakovaně.
Článek 8. Jednání jménem spolku
1. Jménem spolku jedná předseda nebo jednatel spolku.
2. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma může podepsat předseda nebo
jednatel spolku.
3. V případě, že se předseda vzdá funkce, nebo z vážných zdravotních důvodů není
schopen zastávat funkci, přebírá funkci předsedy spolku jednatel až do doby zvolení
nového předsedy členskou schůzí.
Článek 9. Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
- dary a příspěvky fyzických a právnických osob
- výnosy majetku
- účelové dotace ze státního, obecních a krajských rozpočtů
Z uvedených příjmů hradí spolek zejména náklady na svou činnost a pořizuje majetek
nezbytný pro realizaci této činnosti
3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské
schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
Článek 10. Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze
- rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpouštěním, rozhodne současně členská schůze o
způsobu majetkového vypořádání.

V Kelči dne 13. října 2016

