Darujme si slnko
Stanovy

I.
Základné ustanovenie
Občianske združenie „Darujme si slnko“ pri DSS pre deti a dospelých je nepolitické,
dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky.
Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú o realizáciu cieľov
uvedených v bode II.
Sídlo združenia: DSS pre deti a dospelých, Sv. Gorazda 2, 010 01 Žilina
Názov občianskeho združenia: Darujme si slnko

II.
Ciele
Cieľom združenia je pomoc a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít
a podpora spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj rekreačných a športových
činností. Snahou združenia bude zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácia do
spoločnosti. Združenie bude podporovať vzdelávanie ľudí pracujúcich s postihnutými.
Rozvíjať svoje aktivity bude tiež informačnou a publikačnou činnosťou.

III.
Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo vzniká na základe podanej a schválenej
písomnej žiadosti (prihláške) predsedníctvom. Členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá
dovŕšila 15 rokov.
Zánik členstva:
 písomným prehlásením člena a vystúpení
 vylúčení člena
 úmrtím člena
 zánikom združenia
O vylúčení člena rozhoduje nadpolovičná väčšina členov predsedníctva. Toto rozhodnutie
môže zrušiť nadpolovičná väčšina členov.

IV.
Práva a povinnosti člena
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zúčastňovať sa na činnosti združenia
voliť a byť volený do orgánov združenia
byť informovaný a aktivitách a zámeroch združenia
dodržiavať stanovy
plniť uznesenia orgánov združenia
platiť členské príspevky vo výške stanovenej členskou schôdzou
podieľať sa na činnosti združenia a užívať jeho majetok v súlade so stanovami
dbať na dobré meno združenia a nijakým spôsobom toto dobré meno nepoškodzovať

V.
Orgány združenia





Najvyšší orgán združenia: členská schôdza
Štatutárny orgán združenia: predseda, podpredseda
Výkonný orgán združenia (predsedníctvo): predseda, podpredseda, hospodár
a dvaja ďalší členovia združenia
Kontrolný orgán združenia (revízna komisia): traja volený členovia združenia

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci členovia
združenia.
Členovia majú právo sa zúčastniť na rokovaniach členskej schôdze a hlasovať o jej
rozhodnutiach.
Členská schôdza je uznášaniaschopná pri nadpolovičnej väčšine členov združenia,
rozhodnutia schôdze sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Členská schôdza sa zvoláva minimálne jeden krát ročne pozvánkou s programom schôdze,
zaslanou poštou, elektronickou poštou (emailová adresa uvedená v prihláške) alebo
doručenou osobne aspoň sedem dní vopred.
Členská schôdza prijíma rozhodnutia:
 prijíma a mení stanovy združenia
 volí a odvoláva členov predsedníctva, revíznej komisie, predsedu a podpredsedu
 schvaľuje rozpočet a účtovnú uzávierku občianskeho združenia
 prijíma ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení
 prerokúva a prijíma správu o kontrolnej činnosti revíznej komisie
 rozhoduje o splynutí, rozdelení a dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia
 môže meniť rozhodnutie predsedníctva o zrušení členstva
 stanovuje výšku členského príspevku
 rozhodovať o záležitostiach, ktoré si sama schôdza schválila ako nový bod
programu
Štatutárnym orgánom je predseda (podpredseda, v neprítomnosti predsedu). Konanie
predsedu (podpredsedu) je samostatné, tak ako aj podpisovanie dokumentov. Za svoje
konanie je zodpovedný predsedníctvu a najvyššiemu orgánu. Predsedu a podpredsedu volí
a odvoláva členská schôdza na obdobie 2 rokov. Predseda (podpredseda) je poverený vedením
zasadaní predsedníctva aj členskej schôdze.
Pečiatka združenia je uschovaná u predsedu (podpredsedu), používa sa na všetky dokumenty
spolu s podpisom štatutára. Je súčasťou podpisového vzoru na bankových účtoch občianskeho
združenia.
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Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť sa zodpovedá
najvyššiemu orgánu združenia. Tvorí ho 5 členov predseda, podpredseda, hospodár a 2
členovia združenia (jeden z nich je poverený predsedom na vedenie a archivovanie zápisov zo
zasadaní predsedníctva a členských schôdzí). Hospodára a dvoch členov združenia do
predsedníctva volí členská schôdza na obdobie 2 rokov.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však jeden krát do mesiaca.
Predsedníctvo je uznášania schopné pri nadpolovičnej väčšine jeho členov, rozhoduje na
základe hlasovania. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných. V prípade
rovnosti rozhoduje hlas predsedu (podpredsedu- v prípade jeho neprítomnosti)

Predsedníctvo:
 riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami
 zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze, tiež pripravuje materiály
na tieto rokovania
 rozhoduje o zrušení členstva
 rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
 rozhoduje o prijatí nových členov (prijatie potvrdzuje štatutár na prihlášku svojim
podpisom)
 ustanovuje likvidátora pri zániku združenia
 rozhoduje vo všetkých oblastiach, okrem tých, ktoré spadajú pod kompetenciu
členskej schôdze vyplývajúcich zo stanov, alebo ktoré si sama členská schôdza
schválila
Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý tvoria 3 členovia. Sú volení
členskou schôdzou na obdobie 2 rokov. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné
s členstvom v predsedníctve združenia. Zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi. Je
povinná minimálne raz ročne skontrolovať hospodárenia a vynakladanie finančných
prostriedkov združenia a z tejto kontroly pripraviť správu na rokovanie členskej schôdze.
Úlohou revíznej komisie je:
 dozerať na dodržiavanie stanov, rozhodnutí orgánov združenia, záväzných právnych
predpisov
 dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a záväznými
právnymi predpismi
 posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia skôr ako je predložená členskej schôdzi
 kontrola hospodárenia a vynakladanie finančných prostriedkov združenia
 upozorňovať na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie

VI.
Hospodárenie združenia
Združenie hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu v súlade so
všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku jeho evidencia a hospodárenie s ním sa
vykonáva v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a podlieha kontrole revíznej
komisie.
Majetok združenia tvoria:
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 členské príspevky
 dotácie, granty, dary
 iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi
Majetok môže byť použitý len na dosahovanie cieľov združenia, alebo na aktivity, ktoré sú
v súlade so stanovami združenia.

VII.
Zánik združenia
Združenie zaniká:
 rozdelením
 splynutím s iným združením
 dobrovoľným rozpustením
O zániku združenia rozhoduje členská schôdza, pričom rozhoduje aj o prechode práv
a povinností k majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje likvidátora členská schôdza. Likvidátor
vyrovná záväzky a pohľadávky zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia členskej
schôdze. Zánik združenia oznámi do 15 dní po skončení likvidácie ministerstvu vnútra.

VIII.
Prechodné ustanovenia
Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie stávajú členmi združenia a sú povinný:
 oznámiť verejnosti vznik združenia a podmienky prijatia
 zvolať členskú schôdzu do jedného mesiaca od registrácie združenia
Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi predsedníctva do konania členskej schôdze.
Toto členstvo končí v deň konania členskej schôdze voľbou členov do orgánov združenia..
Na prvej členskej schôdzi predložia členovia predsedníctva (prípravný výbor) volebný
poriadok, ktorý schvaľuje členská schôdza ako prvý bod programu. Po ňom nasleduje voľba
do orgánov združenia, ktoré prevezme vedenie schôdze. Ďalšie fungovanie združenia sa riadi
stanovami združenia.
IX.
Záverečné ustanovenie
Návrh stanov bol vytvorený a schválený prípravným výborom:
meno a priezvisko

podpis

1. Krajčí Peter

......................

2. Daniela Vlčková

......................

3. PhDr. Martina Kozáková

......................

dňa 12.3.2008
Združenie vzniká registráciou združenia na ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
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