STANOVY
občianskeho združenia PERSONA
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1)
2)
3)
4)

Názov občianskeho združenia: PERSONA, (ďalej len „združenie“).
Sídlo združenia: Vrančovičova 29, Bratislava 47, 841 03
Združenie je nepolitické, dobrovoľné záujmové združenie občanov.
Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Je založené v súlade s ustanoveniami
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pôsobí na celom území SR, združenie je založené na dobu neurčitú.
Čl. 2
Poslanie, ciele a činnosti združenia

1)
2)

Poslaním združenia je pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných,
vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.
Ciele a činnosti združenia sú:
a) združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
b) odborné vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou združenia
c) organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovanie konzultácii a usmernení, podávanie návrhov
a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia
d) pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb, aktivizovanie vnútorných schopností na prekonanie
psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej situácie a pomoc s ich integráciou do života v prirodzenom
prostredí
e) vytváranie podporných sietí na princípoch svojpomocných skupín
f)
podpora všestrannej a komplexnej výchovy detí a mládeže ako aj ochrana pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi
g) organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí, ako aj výchovno-rekreačných táborov
h) publikačná činnosť, tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby vzdelávacích programov
i)
podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovania kompetencií a podpora študijných ciest a pracovných pobytov pre členov združenia
j)
spolupráca s partnermi - domácimi a zahraničnými v súlade s poslaním a činnosťou združenia
k) vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a dotácií pre združenie
Čl. 3
Členstvo v združení

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a) je plne spôsobilá na právne úkony
b) je bezúhonná
c) má vek nad 18 rokov
d) má písomné odporúčanie aspoň jedného člena združenia
Členom združenia sa môže stať každý, kto spĺňa všetky predpoklady stanovené združením, stotožňuje sa s poslaním združenia a súhlasí
s obsahom jeho stanov.
O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky a odporúčania Správna rada združenia.
Členstvo v združení vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle záujemcu o členstvo, prijatia písomnej prihlášky Správnou radou združenia
a na základe zaplatenia členského poplatku.
Členstvo zaniká na základe písomného oznámenia o vystúpení doručením Správnej rade združenia.
Členstvo v združení môže byť zrušené Správnou radou združenia aj v týchto prípadoch:
a) ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
b) ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
c) ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin
d) ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia
e) ak člen združenia porušil hrubo stanovy alebo ohrozil dobrú povesť združenia
f)
ak si neplní povinnosť platenia členského poplatku.
Čl. 4
Práva a povinnosti člena združenia

1)

2)

S členstvom v združení sú spojené práva člena:
a) podieľať sa na tvorbe a realizácii akcií a vzdelávacích projektov združenia podľa svojich potrieb a záujmov
b) zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia
c) byť volený do orgánov združenia a byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia
d) predkladať návrhy a námety, resp. sťažnosti na obsah činnosti združenia a požadovať žiadúcu nápravu.
Člen má povinnosti:
a) dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení
b) dodržiavať stanovy združenia
c) obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do uvedených činností združenia
d) platiť si členské príspevky v stanovenom termíne a v stanovenej výške.
Čl. 5
Orgány združenia

1)

Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie členov združenia
b) správna rada
c) dozorná rada
d) štatutárny orgán
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2)
3)
4)
5)
6)

Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené.
Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.
Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich
s činnosťou združenia.
Orgány združenia pracujú na princípe kolektívneho rozhodovania a individuálnej a menovitej zodpovednosti za plnenie úloh. O všetkých
prerokúvaných otázkach orgány združenia rozhodujú na základe verejného hlasovania. O personálnych otázkach v pôsobnosti združenia sa
rozhoduje tajným hlasovaním, ak príslušný orgán združenia nerozhodne inak.
Orgány združenia sú uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica ich členov a ich rozhodnutia sú právoplatné, ak za ne hlasuje
nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu združenia.
Čl. 6
Valné zhromaždenie členov združenia

1)
2)
3)
4)

Valné Zhromaždenie členov združenia zvoláva združenie spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky. Ak o to požiada
nadpolovičná väčšina členov združenia, Správna rada združenia je povinná zvolať Zhromaždenie členov združenia do dvoch mesiacov.
Člen združenia môže písomne poveriť iného člena združenia, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení združenia. Zastúpený člen sa považuje
za prítomného.
Valné zhromaždenie združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Valné zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach združenia a to najmä:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia
b) volí a odvoláva členov Správnej a Dozornej rady združenia a určuje počty ich členov
c) môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Správnej rady združenia
d) rozhoduje o zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky
e) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia, alebo jeho zlúčení s iným občianskym združením
f)
schvaľuje zameranie činnosti a výročnú správu združenia
g) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
h) schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia /členské príspevky/
i)
schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia
j)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí
Čl. 7
Správna rada

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Správna rada združenia je výkonný kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť. Riadi činnosť združenia medzi
zasadnutiami zhromaždenia členov združenia.
Správna rada má troch, prípadne piatich členov a funkčné obdobie jej členov je trojročné. Je volená valným zhromaždením členov združenia,
ktorému je zároveň zodpovedná za svoju činnosť.
Správna rada združenia rozhoduje najmä v týchto otázkach:
a) zvoláva Zhromaždenie členov združenia
b) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia, ktorí sú zároveň štatutárnym orgánom združenia
c) rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia
d) spravuje majetok združenia
e) informuje členov o činnosti združenia
f)
chráni a presadzuje záujmy členov združenia
g) vykonáva ďalšiu činnosť pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia
Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polrok. Správnu radu zvoláva a riadi predseda združenia.
Výkon funkcií v Správnej rade je v zásade bezplatný. Členom Správnej rady sa uhrádzajú len účelovo vynaložené výdavky, ktoré im vzniknú
v súvislosti s výkonom funkcie. Valná hromada členov združenia im však môže priznať primeranú odmenu za ich činnosť.
Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát.
Čl. 8
Dozorná rada

1)
2)
3)

4)

Dozorná rada je kontrolný orgán združenia.
Dozorná rada má jedného, prípadne troch členov a funkčné obdobie jej členov je trojročné. Je volená valným zhromaždením členov združenia,
ktorému je zároveň zodpovedná za svoju činnosť.
Dozorná rada má tieto funkcie:
a) kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia členov združenia a činnosť Správnej rady. Za týmto účelom má prístup ku všetkým
dokladom združenia.
b) kontroluje hospodárenie združenia
c) je oprávnená požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia členov združenia v prípade, že v rámci kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti,
ktoré sú dôležité pre činnosť združenia. Ak Správna rada združenia nezvolá Valné zhromaždenie členov združenia do 1 mesiaca odo dňa
doručenia písomnej žiadosti Dozornej rady Správnej rade združenia (predsedovi alebo podpredsedovi), Dozorná rada zvolá Valné
zhromaždenie členov združenia do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Valného zhromaždenia Správnou radou
združenia.
Výkon funkcií v Dozornej rade je v zásade bezplatný. Členom Dozornej rady sa uhrádzajú len účelovo vynaložené výdavky, ktoré im vzniknú
v súvislosti s výkonom funkcie. Valná hromada členov združenia im však môže priznať primeranú odmenu za ich činnosť.
Čl. 9
Štatutárny orgán

1)
2)
3)
4)
5)

Predseda a podpredseda združenia sú štatutárnymi zástupcami združenia.
Predseda a podpredseda združenia sú volení Správnou radou združenia spomedzi jej členov na trojročné funkčné obdobie.
Predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase
medzi zasadnutiami Správnej rady združenia a riadia činnosť združenia. Predseda koná samostatne. Podpredseda koná za združenie samostatne
len na základe písomného poverenia predsedu.
Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Správnej rady.
Právomoci a povinnosti predsedu a podpredsedu podrobne upravuje interný predpis združenia.
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Čl. 10
Organizačné zložky združenia
1)
2)

Združenie je oprávnené zriadiť organizačnú zložku, v ktorej mene bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom
názve obsahovať názov občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.
O zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje Valné zhromaždenie členov združenia.
Čl. 11
Hospodárenie združenia

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. majetkom mu zvereným.
Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoja činnosti združenia.
Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie členov združenia.
Príjmy združenia tvoria:
a) zápisné a členské príspevky členov združenia
b) granty, dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb, tuzemských a zahraničných
c) dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov
d) úhrady za vynaložené náklady pri realizácii programov združenia
e) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento typ organizácie.
Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada združenia.
Čl. 12
Zánik združenia

1)
2)
3)
4)

Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Správnou radou združenia.
Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.
Pred zánikom združenia sa vykoná likvidácia, pokiaľ celý majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu združenia.
Likvidátor najskôr vyrovná záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia členov
združenia. Likvidačný zostatok bude venovaný právnickej osobe, ktorá nie je založená za účelom zisku.
Čl. 13
Záverečné ustanovenia

1)
2)
3)

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi združenia, ktoré vydáva Správna
rada združenia.
Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.
Zmena stanov nadväzuje na Stanovy občianskeho združenia PERSONA registrovaných na MV SR dňa 30.11.2006 pod. č. VVS/1-900/9029094.
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