STANOVY

KRUH mateřských center, o.s.
Čl.I
Základní ustanovení
1.
2.
3.

Občanské sdružení nese název - KRUH mateřských center, o. s.
Sídlo občanského sdružení: Pecínovská 42, Nové Strašecí, 271 01
Místem působnosti je Česká republika.

Čl. II
Právní postavení sdružení
1.
2.
3.

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Sdružení je právnickou osobou dle českého práva.
Sdružení je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací, která vznikla dle zákona č.83/1990 SB o
sdružování občanů, v platném znění

Čl.III
Poslání a cíle činnosti sdružení
1. Posláním sdružení je sdružování a vzdělávání zakladatelů a vychovatelů MC, budoucích rodičů,
pečovatelů či jiných forem péče o dítě od 0 do 3 let, dle zásad waldorfské pedagogiky.
2. Hlavním cílem činnosti sdružení je naplňovat poslání sdružení.
3. Specifickými cíli, které vedou k naplňování hlavního cíle a poslání sdružení jsou:
• Sdružování cílové skupiny zájemců
• Vzdělávání pro cílovou skupinu
• Poskytování podpory a pomoci při výchově formou poradenství
• Zprostředkování informací pro cílovou skupinu formou vydávání literatury, překladů, www
stránek, knihovny
• Nabídka tvořivého využití volného času
• Spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v ČR i zahraničí.

Čl.IV
Členství
1.

2.
3.

Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba, usilující o založení
mateřského centra či jiné formy péče o dítě, od 0 do 3 let, dle zásad waldorfské pedagogiky nebo
mateřské centrum, které se chce účastnit aktivit sdružení nebo se podílet na jeho činnosti
v souladu s posláním a zaměřením sdružení a aktivně pracuje s waldorfskou pedagogikou.
Členové musí souhlasit se stanovami sdružení.
Členové jsou přijímáni na základě vyplnění přihlášky.
Členství ve sdružení zaniká vystoupením, zánikem MC, vyloučením člena či zánikem sdružení
podle § 12 č.83/1990 SB. o sdružování občanů
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ČL.V.
Práva a povinnosti sdružení
1.

•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•

Každý člen má právo:
Zúčastnit se valné hromady, vystupovat na ní, přednášet návrhy
Volit a být volen do orgánů sdružení
Podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb a
členských výhod, účastnit se organizovaných aktivit
Na poskytování informací o hospodaření sdružení a využívání získaných prostředků, jednou ročně
kontrolovat hospodaření sdružení
Být informován o činnosti sdružení
Podávat návrhy a podněty k činnosti sdružení
Dobrovolnými příspěvky a dary, případně jinou formou, přispívat k jeho rozvoji a zabezpečení
činnosti sdružení
Každý člen je povinen:
Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy
Napomáhat podle svých možností při činnosti sdružení, přispívat k jeho rozvoji a propagaci
Platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou

Čl.VI
Orgány sdružení
1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni členi sdružení.
Valná hromada:
• Dohlíží na činnost sdružení, projednává koncepci sdružení
• Schvaluje plán činností a výsledek hospodaření
• Volí a odvolává členy rady a revizní komise
• Rozhoduje o změně stanov, zániku sdružení a majetkovém vyrovnání
• Rozhoduje o výši členských příspěvků
Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně jednou ročně.Valnou hromadu svolává rada sdružení nebo
požádá-li o to nadpoloviční většina členů. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Valná hromada je
usnášení schopná počtem přítomných členů, kteří se dostaví. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů pokud není uvedeno jinak. Valná hromada dává kompetence
výkonné radě a svým členům dle vnitřních předpisů.
2. Výkonným orgánem sdružení je rada. Radu volí a odvolávají členové sdružení nadpoloviční většinou
hlasů na valné hromadě. Volební období jsou dva roky. Rada má nejméně tři členy. Rada za svou činnost
odpovídá valné hromadě. Schází se nejméně dvakrát do roka, popř. dle potřeby. Radu svolává zvolený
předseda. Rada je usnášení schopná pokud je přítomna nadpoloviční většina radních. Rada rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů.
•

Do působnosti rady patří – zpracovávání návrhů pro setkávání valné hromady a přijetí a vykonání
zadaných úkolů určené mandátem od valné hromady.

3. Statutárním orgánem sdružení je předseda. Předseda je členem rady a je volen na dva roky. Do
působnosti předsedy patří podepisovat se a jednat ve všech věcech jménem sdružení na podkladě
rozhodnutí valné hromady. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě a plní pouze úkoly v rozsahu
pověření valnou hromadou. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu ten, který je pověřen zastupováním
na základě písemné plné moci.
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4. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě. Revizní
komise má nejméně jednoho člena. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení,
upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou
ročně. Výsledky kontroly jsou zpracovávány ve zprávě, která je předložena valné hromadě.

ČL.VII
Zásady hospodaření
1.
2.
3.
4.

Při své činnosti se sdružení řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, stanovami a
vnitřními předpisy sdružení
Zdrojem příjmů sdružení jsou dobrovolné a členské příspěvky členů, dary fyzických a právnických
osob, dotace a granty.
Prostředky sdružení jsou používány v souladu s předmětem jeho činnosti.
Kontrolu hospodaření provádějí jednou ročně všichni členové sdružení na valné hromadě.

ČL.VIII
Zánik sdružení
Sdružení zaniká:
• Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
• Pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění
O dobrovolném rozpuštění nebo sloučením sdružení rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou
všech svých členů. V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným
sdružením rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
Dojde-li k zániku s likvidací, použije se pro majetkové vypořádání přiměřené ustanovení § 70-75
Obchodního zákoníku. Rada může rozhodnout o naložení s případným majetkovým zůstatkem jenž
vyplyne z likvidace.

Čl.IX
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
Změny a doplňky provádí pouze valná hromada
Ze stanov vychází další organizační, jednací řády sdružení, vnitřní směrnice.
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