Stanovy
Fóra riaditeľov a zamestnancov
detských domovov
Článok 1.
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie „Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov “
(v
ďalšom texte len združenie) je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným
združením.
2. FRaZ DeD pôsobí na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí.
3. Združenie v oblasti svojho pôsobenia svojou činnosťou nenahrádza úlohy a funkcie
štátu.
4. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 2.

Poslanie a ciele
Poslaním združenia je presadzovanie tých najlepších a najvhodnejších záujmov detí
v náhradnej starostlivosti, záujmov zamestnancov detských domovov a iných zariadení na
výkon ústavnej starostlivosti, záujmov detských domovov a iných zariadení na výkon
ústavnej starostlivosti ako samostatných právnických osôb.
V súlade s týmto sa združenie zameriava na tieto činnosti:
1.
Presadzuje oprávnené záujmy umiestnených detí v náhradnej starostlivosti v zmysle
platných právnych predpisov, rovnako ako záujmy zamestnancov vrátane riaditeľov.
2. Podporuje ideovo, morálne, finančne, materiálne a inak, v rozsahu svojich možností,
proces transformácie detských domovov na území Slovenskej republiky.
3. Odborne, podľa svojich najlepších možností, zastupuje detského domovy a iné
zariadenia na výkon ústavnej výchovy, ich záujmy v legislatívnych procesoch na
všetkých stupňoch a druhoch orgánov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy.
4. Zabezpečuje komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými zariadeniami.
5. Informuje širokú verejnosť, fyzické a právnické osoby, občianske združenia, nadácie,
orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy o svojej činnosti, záujmoch a
dianí.
6. Získava k spolupráci odborníkov, významné osobnosti, občianske združenia, nadácie,
ostatné fyzické a právnické osoby na pomoc smerujúcu k dosiahnutiu naplnenia
svojho účelu.
7. Získava finančné prostriedky, organizuje benefičnú, hospodársku a sponzorskú
činnosť aj zabezpečením primeranej propagácie pre prispievateľov a podporovateľov
s cieľom získať nevyhnutnú morálnu, finančnú a materiálnu podporu na realizáciu
svojho poslania.
8. Pôsobí na orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy v snahe hľadať riešenia
aktuálnych problémov v oblasti detských domovov.

9. Vydáva propagačné materiály za účelom dosiahnutia svojho poslania.
10. Realizuje a zhromažďuje výskumné údaje, propaguje svoje aktivity v súlade s platným
poriadkov Slovenskej republiky.

Článok 3.
Názov
Názov združenia je Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov . Skratka
združenia je FRaZ DeD .

Článok 4.
Sídlo
Združenie má sídlo v Detskom domove................................................................

Článok 5.
Členstvo

1. Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova
alebo iného zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti so sídlom na území Slovenskej
republiky.
2. Členstvo v združení vzniká na základe schválenia písomnej prihlášky adresovanej
Miestnej pobočke FRaZ DeD. Miestna pobočka FRaT DeD na najbližšom zasadnutí
Výboru miestnej pobočky FRaZ DeD schváli registráciu prihláseného člena. Členstvo
vzniká dňom schválenia registrácie.
3. Členstvo zaniká
a) vystúpením, na základe písomného rozhodnutia člena,
b) vylúčením, ak člen vedome poruší stanovy alebo svojou činnosťou vážne
naruší ciele a poslanie združenia alebo jeho dobré meno. Členstvo zaniká
dňom rozhodnutia Výboru miestnej pobočky FRaZ DeD o vylúčení, pričom
návrh na vylúčenie predkladá člen Výboru Miestnej pobočky FRaZ DeD.
c) úmrtím člena,
e) zánikom združenia.
4. Člen združenia má právo
a) podieľať sa na činnosti združenia a byť informovaný o jeho aktivitách,
b) prostredníctvom volených zástupcov rozhodovať o činnosti združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia v zmysle volebného poriadku
d) obracať sa na orgány združenia s návrhmi, podnetmi a sťažnosťami a žiadať
ich o stanovisko, s právom na písomnú odpoveď,
e) vystúpiť zo združenia.
5. Člen združenia je povinný
a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a rozhodnutia prijaté orgánmi
združenia,
b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, plniť zverené úlohy a úlohy
vyplývajúce z prijatej funkcie,

c) riadne a včas platiť členské príspevky,
d) konať v súlade s poslaním a cieľmi združenia a počas trvania svojho členstva
sa správať tak, aby neohrozil žiadnym spôsobom záujmy a dobré meno
združenia.
Článok 6.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú
a) Miestna pobočka FRaZ DeD
b) Regionálne FRaZ DeD
c) Valné zhromaždenie FRaZ DED
d) Výbor FRaZ DeD
e) Predseda FRaZ DeD
f) Profesné sekcie FRaZ DeD
g) Revízor.
Článok 7
Miestna pobočka FRaZ DeD

1. Miestna pobočka FRaZ DeD sa zriaďuje na úrovni detského domova . Založenie Miestnej
pobočky FRaZ DeD schvaľuje Výbor FRaZ DeD na základe písomnej prihlášky.
2. Miestna pobočka FRaZ DeD vytvára platformu pre vzájomnú komunikáciu jej členov.
3. Predseda miestnej pobočky FRaZ DeD, je riaditeľ zariadenia z titulu „ex offo“. V prípade,
že riaditeľ zariadenia nie je členom FRaZ DeD, členovia Miestnej pobočky si svojho
predsedu volia spomedzi svojich členov.
4. Profesijné sekcie Miestnej pobočky FRaZ DeD združujú členov v nasledovných
profesných sekciách:
- sekcia vychovávateľov
- sekcia sociálnych pracovníkov
- sekcia profesionálnych rodičov
- sekcia zdravotných pracovníkov
- sekcia odborných pracovníkov.
5. Predseda profesnej sekcie Miestnej pobočky FRaZ DeD je volený členmi sekcie

a delegovaný do Výboru Miestnej pobočky FRaZ DeD, je delegovný do Regionálnej
profesnej sekcie.
6. Výbor Miestnej pobočky FRaZ DeD je zložený z predsedu miestnej pobočky a predsedov
profesných sekcií Miestnej pobočky FRaZ DeD.

7. Zasadnutie výboru zvoláva a riadi predseda. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jeho členov a rozhoduje na základe zhodného hlasovania
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu.

Článok 8.
Regionálne FRaZ DeD

1. Regionálne FRaZ DeD je orgánom združenia. Regionálne FRaZ DeD kopíruje územné
členenie samosprávy vyšších územných celkov.
2. Členmi Regionálneho FRaZ DeD sú predsedovia Miestnych pobočiek FRaZ DeD
a predsedovia profesných sekcií Miestnych pobočiek FRaZ DeD.
3. Regionálne FRaZ DeD vytvára platformu pre vzájomnú komunikáciu jeho členov.
4. Výbor Regionálneho FRaZ DeD je zložený z predsedov Miestnych pobočiek FRaZ DeD
a predsedov Regionálnych profesných sekcií.
5. Regionálne profesné sekcie FRaZ DeD združujú predsedov Miestnych profesných sekcií
FRaZ DeD .
6. Predseda Regionálnej profesnej sekcie FRaZ DeD je volený členmi Regionálnej sekcie,
je členom Výboru Regionálneho FRaZ DeD a je členom Republikovej profesnej sekcie
FRaZ DeD
8. Výbor Regionálneho FRaZ DeD si volí svojho predsedu a podpredsedu, ktorí ho zastupujú
vo výbore FRaZ DeD v zmysle volebného poriadku. Funkčné obdobie predsedu
a podpredsedu sú 3 roky.
8. Zasadnutie výboru zvoláva a riadi predseda. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jeho členov a rozhoduje na základe zhodného hlasovania
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu.
Článok 9.
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Jeho delegátmi sú členovia
Výborov Regionálnych FRaZ DeD.
2. Valné zhromaždenie najmä
a) rozhoduje o zásadných otázkach združenia, ktoré sú záväzné pre všetky
orgány združenia,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) volí a odvoláva predsedu združenia,
d) volí a odvoláva revízora,
e) schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia,
f) stanovuje spôsob hospodárenia združenia,
g) prejednáva a schvaľuje správu o činnosti združenia, hospodárenie združenia,
správu revízora o výsledku hospodárenia združenia,
h) je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam výboru a revízora,
i) rozhoduje o zrušení združenia a spôsobe likvidácie jeho majetku.
3. Výbor zvoláva valné zhromaždenie podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka.
Výbor zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie ak o to požiada najmenej jedna tretina
všetkých členov, resp. ak o to požiada revízor. Výbor je v takomto prípade povinný
zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do jedného mesiaca odo dňa doručenia
žiadosti. Oznámenie o konaní riadneho alebo mimoriadneho valného zhromaždenia je
výbor povinný zverejniť najneskôr do pätnástich dní pred termínom jeho konania.
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia výbor oznamuje členom písomne.
4. Prípravu valného zhromaždenia zabezpečuje výbor. Zhromaždenie je
uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina Každý delegát
valného zhromaždenia má jeden hlas. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou prítomných delegátov, pokiaľ tieto stanovy neuvádzajú inak.

1.

5. V prípade, že sa valného zhromaždenia nezúčastní nadpolovičná väčšina delegátov,
výbor také valné zhromaždenie zruší. Výbor opätovne zvolá valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční o jednu hodinu neskôr. Toto valné zhromaždenie bude
uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní jedna tretina všetkých delegátov.

6. Valné zhromaždenie na svojom rokovaní volí zapisovateľa, overovateľov zápisu
a osoby poverené sčítaním hlasov. Rokovanie valného zhromaždenia vedie
predsedajúci – člen výboru. O priebehu zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorú
podpíše predseda zhromaždenia, zapisovateľ a overovatelia zápisu. Zápis sa archivuje
počas celej doby trvania združenia.
Článok 10.
Výbor FRaZ DeD

1. Výbor FRaZ DeD je dobrovoľným a bezplatným výkonným orgánom združenia, ktorý
riadi jeho činnosť v období medzi dvoma zasadnutiami valného zhromaždenia. Vo
svojej činnosti sa riadi rozhodnutiami valného zhromaždenia.
2. Výbor FRaZ DeD má štrnásť členov . Skladá sa z:
a) predsedu , ktorého volí valné zhromaždenie. Volí sa na obdobie troch rokov
s možnosťou opakovaného zvolenia .
b) ôsmych predsedov Výborov Regionálnych FRaZ DeD
c) piatich predsedov Republikových profesných sekcií FRaZ D.
Výbor si z členov výboru volí dvoch podprededov.
3. Zasadnutie výboru zvoláva a riadi predseda. Výbor je uznášaniaschopný, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a rozhoduje na základe zhodného
hlasovania nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu.
4. Na čele výboru združenia stojí predseda, ktorý je štatutárnych orgánom združenia,
koná a zaväzuje sa v mene združenia samostatne. Predseda koná s rozhodnutím
výboru a zhromaždenia. Predseda združenia môže výkonom jednotlivých svojich
činností resp. zastupovaním počas svojej neprítomnosti poveriť podpredsedu,
prípadne iného člena výboru.
5. Výbor najmä
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,
c) plní rozhodnutia valného zhromaždenia,
d) vypracováva plán činnosti, správu o činnosti a správu o hospodárení
združenia, ktoré predkladá valnému zhromaždeniu,
e)
v prípade potreby za účelom riešenia jednotlivých odborných, resp.
technických problémov môže kreovať orgán, ktorého organizáciu, úlohy ako aj
členov stanovuje výbor,
f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa zhromaždenie, ktorého programom je
zrušenie združenia nezišlo do troch mesiacov odo dňa jeho zvolania, aby
rozhodlo o zrušení združenia,
g) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
h) rozhoduje o zriadení a organizácii sekretariátu, jeho pracovníkoch a rieši
všetky pracovnoprávne otázky,
i)
vypracováva vnútorné predpisy potrebné pre zabezpečenie fungovania
združenia,
j) rieši otázky spojené s nakladateľskou, vydavateľskou, prípadne inou činnosťou
združenia,
l) rozhoduje o otázkach, ktoré nie sú riešené stanovami,

k) zo zasadnutia výboru sa zhotoví zápisnica, ktorá sa archivuje päť rokov,
l) členovia výboru si spomedzi seba rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny volia
podpredsedu.
Článok 11.
Revízor

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia. Revízor najmä
a) minimálne raz ročne kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výbor na
nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie; za týmto účelom má
právo nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa združenia,
b) kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorného poriadku a iných predpisov
združenia,
c) predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu na jeho zasadnutí
minimálne raz ročne,
d) má právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie v prípade, ak to vyžadujú
záujmy združenia a navrhovať potrebné opatrenia.
2. Revízora volí a odvoláva valné zhromaždenie. Revízorom môže byť člen FRaZ DeD
3. Revízor má právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru s poradným hlasom.
4. Funkčné obdobie revízora je trojročné. Prvého revízora zvolí prvé valné
zhromaždenie, ktoré sa bude konať po vzniku združenia.
5. Revízor je dobrovoľná neplatená funkcia. Má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu
v súvislosti s výkonom funkcie vznikli.
Článok 12.
Profesné sekcie

2. Sekcia vychovávateľov, jej členmi sú vychovávatelia a pomocní vychovávatelia detských
domovov, ktorí sú členmi FRaZ DeD .
3. Sekcia sociálnych pracovníkov, jej členmi sú sociálni pracovníci detských domovov, ktorí
sú členmi FRaZ DeD .
4. Sekcia profesionálnych rodičov, jej členmi sú profesionálny rodičia, ktorí sú členmi FRaZ
DeD .
5. Sekcia zdravotných pracovníkov, jej členmi sú zdravotní pracovníci detských domovov,
ktorí sú členmi FRaZ DeD .
6. Sekcia odborných pracovníkov, jej členmi sú psychológovia, liečební pedagógovia
a špeciálni pedagógovia detských domovov, ktorí sú členmi FRaZ DeD .
7. Profesné sekcie pracujú na úrovni:
miestnej- v Miestnych pobočkách FRaZ DeD
regionálnej- v Regionálnych profesných sekciách FRaZ DeD
a celoštátnej – v Republikových profesných sekciách FRaZ DeD
7 . Predseda profesnej sekcie Miestnej pobočky FRaZ DeD je volený členmi sekcie
a delegovaný do Výboru Miestnej pobočky FRaZ DeD, je delegovaný do Regionálnej
profesnej sekcie.
8. Regionálne profesné sekcie FRaZ DeD združujú predsedov Miestnych profesných sekcií
FRaZ DeD .
9. Predseda Regionálnej profesnej sekcie FRaZ DeD je volený členmi Regionálnej sekcie,
je členom Výboru Regionálneho FRaZ DeD a je členom Republikovej profesnej sekcie
FRaZ DeD
10. Predseda Republikovej profesnej sekcie FRaZ DeD je volený členmi Republikovej
sekcie, je členom Výboru FRaZ DeD.
Článok 13.

Finančné prostriedky, majetok, hospodárenie

1. Združenie je vlastníkom nehnuteľného a hnuteľného majetku, s ktorým hospodári
v zmysle platných právnych predpisov.
2. Združenie samostatne hospodári s týmito finančnými prostriedkami
a) dary a príspevky fyzických a právnických osôb z tuzemska a zahraničia,
b) subvencie, granty, dotácie,
c) vklad a úroky z vkladov v peňažných ústavoch,
d) prostriedky získané dedičstvom,
e) prostriedky z vlastnej nakladateľskej činnosti, získané z organizovania aktivít
a spoločenských podujatí prípadne z vlastnej hospodárskej činnosti, súvisiacej
s poslaním združenia,
f)
akýmkoľvek právom dovolené zdroje od fyzických a právnických osôb
z tuzemska a zo zahraničia.
3. Združenie vedie účtovníctvo a ekonomickú agendu v súlade s platnými právnymi
predpismi. Za vedenie účtovnej a ekonomickej agendy je zodpovedný výbor združenia
alebo ním poverená osoba.
Článok 14.
Riešenie sporov

1. Spory medzi členmi združenia, medzi členmi a orgánmi združenia a medzi
pracovníkmi združenia sa riešia predovšetkým rokovaním za účasti predsedu alebo
podpredsedu výboru združenia.
2. Ak nedôjde k zmiereniu, spor sa predloží valnému zhromaždeniu, ktoré
rozhodne
o spôsobe riešenia. Rozhodnutie zhromaždenia je konečné.
3. Zhromaždenie môže pre riešenie sporov zvoliť z členov združenia komisiu, ktorá bude
trvalým alebo ad hoc vytvoreným orgánom na riešenie sporov.

Článok 15.
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.
2. Združenie vzniká dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Častej, dňa 7.11.2011

