Stanovy ANIMA IUVENTUTIS,
občanského sdružení zaměřeného
na práci s dětmi a mládeží
ostravsko – opavské diecéze

Úvodní ustanovení
Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko – opavské diecéze (dále jen Sdružení)
vzniká jako dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kterým není lhostejný osud dnešní mladé
generace v naší společnosti a chtějí se podílet na duchovním, morálním, kulturním,
společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže bez jakéhokoliv rozdílu. (Viz zákon 83/1990
Sb.)

Název, sídlo a působnost Sdružení

I.

1. Sdružení nese název ANIMA IUVENTUTIS.
2. Sídlem Sdružení je Ostrava, Kostelní náměstí 1, PSČ 728 02.
3. Sdružení má působnost v ostravsko-opavské diecézi. Zahrnuje území Moravskoslezského
kraje a část Olomouckého kraje.

II.

Cíl, zásady a způsob činnosti

1. Cílem Sdružení je napomáhat při formaci a rozvoji osobnosti mládeže v daném území.
Zvláštní důraz je směřován na účelné a smysluplné využívání volného času mládeže.
Sdružení chce napomáhat při výchově mládeže k odpovědnému životu a to od nejútlejšího
věku po dospělost. Zásady Sdružení vycházejí z Úmluvy o právech dítěte (z. č.102/91 Sb.)
2. Způsob činnosti:
- Pomoc dobrovolníkům, kteří konkrétně pracují se skupinami mládeže a dětí při
zajišťování materiální pomoci, pobytů a kontaktů vhodných pro duchovní a kulturní
rozvoj mládeže a dětí.
- Zajišťovat dotace a finanční podpory, které jsou pro práci s mládeží nezbytně nutné.
- Vytvářet podmínky pro zapojení mládeže do společnosti, vytvářet v nich vědomí
zodpovědnosti a širšího sociálního zapojení v obci a státě.
- Pomáhat handicapované mládeži při její integraci do společnosti.
- Iniciovat rozvoj schopností a dovedností mládeže s možností dalšího uplatnění na
trhu práce.
- Předcházet alkoholové a drogové závislosti a jiným negativním vlivům působícím
na děti a mládež.
- Spolupracovat s právnickými osobami stejného či podobného zaměření.
- Pomocí kontaktů v zahraničí umožňovat vzájemnou výměnu informací a pobytů.
- Formovat mládež pro dobrovolnou službu v potřebných oblastech (pohraničí, hustě
obydlená sídliště) spočívající zejména v animování volnočasových aktivit obyvatel a
v sociální činnosti.

-

Podpořit oblasti partnerských a rodinných vztahů, oblast zdravotní a kulturní,
činnost sportovní a vzdělávací.
Budovat mezi mládeží vzájemnou úctu, vstřícnost a pochopení a tím tyto hodnoty
podporovat v celé společnosti.

III.

Členství

1. Řádným členem Sdružení se může stát každý občan ČR a cizí státní příslušník
dobrovolným podáním písemné přihlášky, zápisem do seznamu členů Sdružení a
souhlasem nadpoloviční většiny valné hromady.
2. Členství zaniká na základě písemného prohlášení o vystoupení, souhlasem nadpoloviční
většiny valné hromady při porušení stanov Sdružení, smrtí člena a zánikem Sdružení.

IV.

Práva a povinnosti člena Sdružení

1. Všichni členové sdružení jsou si rovni, mají stejná práva a povinnosti.
2. Člen má zejména tyto práva:
- Účastnit se valné hromady.
- Být informován o veškeré činnosti Sdružení a o všech základních otázkách
týkajících se Sdružení.
- Volit a být volen do orgánů Sdružení.
- Osobně se na práci Sdružení podílet.
- Svobodně se vyjadřovat na schůzích ke všem projednávaným otázkám, požadovat
vysvětlení a podávat návrhy na další činnost Sdružení.
3. Člen má tyto základní povinnosti:
- Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Sdružení.
- Napomáhat svou činností k plnění cílů Sdružení- Dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno Sdružení.
- Platit příspěvky, jejichž výše a charakter je určen vnitřním řádem Sdružení.

V.

Orgány Sdružení

1. Orgány Sdružení jsou:
- Valná hromada – zasedání všech členů Sdružení
- Výkonný výbor
- Revizní komise
- Předseda výkonného výboru
- Jednatel
2. Podrobnosti týkající se orgánů sdružení budou blíže popsány vnitřním řádem Sdružení.

VI.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a schází se 1x do roka.
2. Valná hromada je svolávána předsedou či nadpoloviční většinou výkonného výboru.
3. Valná hromada má právo volit a odvolávat své členy ve výkonném výboru a revizní komisi,
všechny volené orgány jsou voleny na dobu tří let.
4. Valná hromada:
- Projednává a schvaluje zprávu výkonného výboru o činnosti a hospodaření Sdružení
v uplynulém období
- Rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Sdružení nebo o jeho sloučení s jiným
Sdružením
- Rozhoduje o vyloučení člena Sdružení
- Rozhoduje o předložených návrzích členů či orgánů Sdružení
- Projednává a schvaluje zprávy revizní komise.
5. Rozhodnutí zasedání všech členů Sdružení - valné hromady – je přijato, jestliže pro něj
hlasuje nadpoloviční většina všech přítomných členů
6. Valná hromada je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů.

VII. Výkonný výbor
1. Funkční období výkonného výboru je tři roky. Zasedá nejméně jednou za tři měsíce nebo
na žádost nadpoloviční většiny hlasů. Je volen valnou hromadou, v počtu tří nebo pěti členů.
2. Výkonný výbor je výkonným orgánem Sdružení a je oprávněn rozhodovat o všech věcech,
které nejsou svěřeny valné hromadě.
3. Výkonný výbor navrhuje valné hromadě svého předsedu.
4. Výkonný výbor navrhuje valné hromadě jednatele..
5. Výkonný výbor zejména:
- Zabezpečuje činnost Sdružení
- Rozhoduje o uvolňování finančních prostředků na činnost Sdružení.
- Podává zprávu valné hromadě o své činnosti a odpovídá jí za svou činnost.
- Je povinný na žádost nadpoloviční většiny svolat zasedání valné hromady.

VIII. Revizní komise
1. Člen revizní komise nemůže být členem jiného orgánu Sdružení.
2. Revizní komise je nezávislý kontrolní orgán volený na dobu tří let, který je složen nejméně
ze tří členů.
3. Revizní komise
- Je oprávněna účastnit se všech schůzí výkonného výboru a kontrolovat jeho činnost.
- Kontroluje finanční a hospodářskou činnost Sdružení.
- Dozírá na správnost a soulad s obecně závaznými předpisy, stanovami a dalšími
vnitřními předpisy Sdružení.
- Předkládá výsledky svého šetření výkonnému výboru a valné hromadě Sdružení.
4. Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně 1x za 6 měsíců
5. Revizní komisi svolává její předseda, který je volen ze členů revizní komise nadpoloviční
většinou

IX.

Předseda výkonného výboru Sdružení

1. Předseda je volen valnou hromadou nadpoloviční většinou svých hlasů a to na období tří
let. Kandidát je navrhován výkonným výborem z členů výkonného výboru
2. Předseda
- Rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odklad a o učiněných rozhodnutích informuje
výkonný výbor.
- Konkretizuje jednotlivé úkoly a kontroluje jejich plnění
- Svolává zasedání valné hromady 1x do roka a výkonného výboru nejméně 1x za tři
měsíce.
3. Výkon této funkce je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech Sdružení.

X.

Jednatel

1. Jednatel je volen valnou hromadou nadpoloviční většinou svých hlasů a to na období tří let.
Kandidát je navrhován výkonným výborem z členů výkonného výboru
2. Jednatel:
- Rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odklad a o učiněných rozhodnutích informuje
výkonný výbor.
- Řídí hospodářskou činnost sdružení
3. Výkon této funkce je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech Sdružení.

XI.

Funkcionáři oprávnění jednat jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho předseda nebo jednatel.

XII. Organizační jednotky
1. Sdružení může vytvářet organizační jednotky, které se nazývají pobočky.
2. Pobočky nemají právní subjektivitu. Jménem pobočky jedná předseda pobočky.
3. Vznik nové pobočky schvaluje výkonný výbor sdružení na základě žádosti, kterou obdrží
od přípravného výboru pobočky.

XIII. Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s příspěvky členů Sdružení, s dobrovolnými dary, odkazy a dědictvím
od občanů nebo jiných právnických osob a obcí, příspěvky od státu či jiných organizací a
se sponzorskými dotacemi podle pravidel příslušných právních předpisů.
2. Finanční prostředky Sdružení jsou vedeny na bankovních účtech a budou vynakládány
k cílům, které jsou v článku II těchto Stanov.
3. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídají v rozsahu svého oprávnění jednotliví
členové nebo orgány Sdružení zvláště výkonný výbor a předseda.

4. Zprávu o hospodaření projednává a schvaluje valná hromada na svém zasedání.

XIV. Zánik Sdružení
1. Sdružení zaniká na základě dvoutřetinového rozhodnutí většiny valné hromady o
dobrovolném rozpuštění nebo sloučením Sdružení s jiným Sdružením.
2. V případě likvidace je zvolena likvidační komise, která provede vyrovnání všech závazků
a pohledávek. Veškerý majetek převede likvidační komise na takový subjekt, který v oblasti
mládeže působí shodným směrem.

XV. Závěrečná ustanovení
Stanovy Sdružení jsou závazné pro všechny orgány Sdružení
Návrh na změnu stanov může podat kterýkoliv člen sdružení. O změně stanov rozhoduje valná
hromada.
Stanovy nabývají platnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy.

