STANOVY

Deti - domov - rodina
občianske združenie na podporu rozvoja detí
v Detskom domove Komárno
I.
Základné ustanovenia
1. Občianske združenie Deti – domov – rodina (ďalej len združenie) vzniklo v súlade so
zákonom č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Názov združenia je : Deti – domov – rodina
občianske združenie na podporu rozvoja detí
v Detskom domove Komárno
3. Sídlom združenia je : Ul. mieru č. 3
945 01 Komárno

II.
Ciele a činnosť
1. Cieľom združenia je humanizácia detského domova , skvalitnenie a spríjemnenie
pobytu detí umiestnených v Detskom domove Komárno.
2. Napĺňanie cieľa združenia je najmä:
a) finančná podpora na úpravu priestorových podmienok v Detskom domove
Komárno tak, aby sa čo najviac priblížil podmienkam v rodinnom prostredí
b) finančná podpora detí žijúcich v profesionálnej rodine
c) finančná podpora na úhradu nákladov spojených s rekreačným pobytom detí
s nariadenou ústavnou výchovou
d) finančná podpora na výdavky spojené so sviatkami a osobnými výročiami detí
s nariadenou ústavnou výchovou
e) finančná podpora detí na uľahčenie osamostatnenia sa po skončení ústavnej
starostlivosti
f) finančná podpora biologickej rodiny dieťaťa spojená so sanáciou rodiny

III.
Členstvo
1. Členmi združenia môžu byť jednotlivci a právnické osoby, ktoré súhlasia so
stanovami združenia, stotožňujú sa s jeho poslaním a chcú sa podieľať na realizácii
jeho činnosti.
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2. Individuálnym členom združenia môže byť každý bez ohľadu na národnosť a štátnu
príslušnosť. Mladší ako 15 rokov s písomným súhlasom zákonných zástupcov, alebo
prostredníctvom kolektívneho členstva.
3. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe prihlášky predsedníctvo združenia.
4. Členstvo vzniká dňom registrácie prihlášky.
5. Členstvo politických strán a hnutí, štátnych orgánov, cirkví a náboženských
spoločností v združení je vylúčené.
6. Členstvo v združení zaniká:
a) písomným oznámením člena o jeho dobrovoľnom vystúpení zo združenia,
b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia orgánov združenia o vylúčení
c) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia,
d) zánikom združenia.

IV.
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a byť informovaný
o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia
2. Povinnosti člena sú najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia
b) podieľať sa na činnosti združenia
c) včas zaplatiť členské príspevky

V.
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenia
b) Predsedníctvo
c) Štatutárny orgán
d) Revízna komisia
2. Valné zhromaždenie
a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci
členovia združenia.
b) Valné zhromaždenie najmä:
- schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
- volí a odvoláva členov predsedníctva
- volí a odvoláva členov revíznej komisie
- schvaľuje plán činnosti, výročnú správu
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
- rozhoduje o zrušení združenia
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c) Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby,
najmenej však jedenkrát do roka a to písomnou formou.
d) Valné zhromaždenie musí byť zvolané predsedníctvom vždy, ak o to požiada
minimálne 1/3 členov združenia najneskôr do 15 dní od obdržania písomnej
žiadosti.
e) Každý člen združenia má na valnom zhromaždení právo jedného hlasu. Ak je
členom valného zhromaždenia právnická osoba, má táto právo jedného hlasu
a zastupuje ju na valnom zhromaždení zástupca ňou poverený.
3. Predsedníctvo
a) Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť
zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia
b) Predsedníctvo má 3 členov a schádza sa podľa potreby, najmenej však jeden
krát za štvrťrok, alebo ak o to požiada aspoň jeden člen predsedníctva. Jeho
rokovania zvoláva a riadi predseda.
c) Predsedníctvo je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina
členov predsedníctva.
d) Rozhodnutie predsedníctva je prijaté ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina
prítomných členov.
e) Predsedníctvo najmä:
- spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu a podpredsedu
- riadi a zabezpečuje činnosť združenia
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
- vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu
o hospodárení združenia
- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
- rozhoduje o zrušení združenia ak sa valné zhromaždenie nezíde do
troch mesiacov , aby rozhodlo o zrušení združenia
- ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
4. Štatutárny orgán
a) Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie
navonok.
b) Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
5. Revízna komisia
a) Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu.
b) Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
c) Revízna komisia má dvoch členov
d) Revízna komisia najmä:
- kontroluje hospodárenie združenia
- upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na
ich odstránenie
- kontroluje dodržiavanie stanov združenia.
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VI.
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa ročného rozpočtu,
ktorý schvaľuje valné zhromaždenie v zmysle všeobecne právnych predpisov. Za
hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
2. Zdrojmi príjmov združenia sú najmä:
a) členské príspevky
b) dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo
zahraničia
c) výnosy z majetku
d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia.

VII.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením
b) na základe právoplatného rozhodnutia registračného orgánu o rozpustení
združenia
2. O konkrétnej forme zániku združenia môže právoplatne rozhodnúť len valné
zhromaždenie, pričom ukončeniu činnosti združenia musí predchádzať jeho likvidácia,
ktorej obsah a rozsah určí valné zhromaždenie.
3. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
4. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa
v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecné prospešné a charitatívne
účely.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať na návrh predsedníctva výhradne len
valné zhromaždenie združenia a to vo forme dodatkov k stanovám. Dodatky
k stanovám schvaľuje registračný orgán.
2. Tieto stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom
na založenie združenia. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
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