STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Asociace Pět P v ČR
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1) Název sdružení: Asociace Pět P v ČR
(anglicky: Pet P (BBBS) Association in Czech Republic
2) Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
3) Působnost sdružení: v České republice i v zahraničí
Čl. II.
Právní postavení sdružení
1) Sdružení je registrováno podle zákona č. 83/1990 Sb. u Ministerstva vnitra ČR.
2) Sdružení je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací.
3) Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
4) Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
Čl. III.
Poslání a cíle sdružení
1) Sdružení bylo založeno s cíli:
a. sdružovat manažery, koordinátory, supervizory, dobrovolníky a další účastníky a spolupracovníky Programu Pět P,
b. podporovat implementaci Programu Pět P v České republice,
c. působit jako zastřešující orgán Programu Pět P v ČR ve vztahu ke státním i nestátním, domácím i zahraničním
organizacím,
d. být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím, práci s dětmi a mládeží či
podobnými cíli.
e. prostřednictvím Programu Pět P všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví v ČR.
2) Program Pìt P je preventivní volnoèasový program pro dìti ve vìku 6 - 15 let postavený na principu dobrovolného vztahu
mezi dítìtem a dospìlým dobrovolníkem.
3) Program Pìt P v Èeské republice je národní variantou programu Big Brothers Big Sisters.
4) Název a logo Programu Pět P jsou přihlášeny u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka pod zn. O-148716 –
viz příloha č. 1 těchto stanov.
5) Metodickou pomoc, supervizi a evaluaci Programu Pět P realizuje HESTIA – Národní dobrovolnické centrum v Praze ve
spolupráci s regionálními centry programu.
Čl. IV.
Majetek a hospodaření sdružení
1) Majetek sdružení tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky, pohledávky, dluhopisy a jiná práva.
2) Prostředky sdružení jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely, které odpovídají cílům
sdružení.
3) Prostředky pro plnění úkolů a cílů sdružení se získávají z těchto zdrojů:
- dotace, granty, dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
- výnosy z vlastních aktivit sdružení,
- odkazy a dědictví,
- výnosy majetku,
- členské příspěvky.
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Čl. V.
Členství ve sdružení
Řádným členem sdružení se může stát fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a cíli a podílí se aktivně na jeho
činnosti, případně ji podporuje.
Řádné členství ve sdružení vzniká na základě rozhodnutí výboru sdružení.
Přidruženým členem sdružení se může stát dobrovolník po dobu své účasti v Programu Pět P.
Přidružené členství vzniká dnem podpisu kontraktu mezi dobrovolníkem a Programem Pět P.
Výbor sdružení může nabídnout významným osobnostem čestné členství.

Čl. VI.
Práva a povinnosti členů
1) Všichni členové sdružení jsou povinni prosazovat cíle sdružení a podle svých možností podporovat plnění jeho úkolů.
2) Členové sdružení jsou povinni řídit se stanovami sdružení.

3) Všichni členové sdružení mají právo být informováni o činnosti sdružení, podávat návrhy, připomínky a náměty k jeho
činnosti.
4) Každý řádný člen sdružení má právo zúčastnit se členského shromáždění sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení,
obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyřízení.
Čl. VII.
Zánik členství
1) Členství ve sdružení zaniká:
- u řádného člena vystoupením na základě jeho písemného oznámení,
- u přidruženého člena ukončením jeho účasti v Programu Pět P,
- zrušením členství na základě rozhodnutí členského shromáždění nebo výboru sdružení (2/3 většinou hlasů
přítomných při nadpoloviční účasti),
- úmrtím člena,
- zánikem sdružení.
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Čl. VIII.
Orgány sdružení
Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány sdružení jsou:
- členské shromáždění,
- výbor sdružení.
Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří je všichni řádní členové sdružení.
Členské shromáždění je svoláváno výborem sdružení zpravidla jednou ročně, nebo kdykoliv na žádost nadpoloviční většiny
členů.
Členské shromáždění je usnášení schopné, pokud je přítomna více než 50 % členů; o změně stanov či zrušení sdružení
rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů, v ostatních případech nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů sdružení.
Členské shromáždění zejména:
- rozhoduje o zániku a likvidaci sdružení,
- rozhoduje o změnách stanov,
- rozhoduje o výši členských příspěvků,
- volí výbor sdružení,
- rozhoduje o nabývání a pozbývání vlastnických práv a nájmu nemovitého majetku,
- projednává a schvaluje plán hospodaření a zprávu o jeho plnění, včetně roční účetní uzávěrky,
- rozhoduje o vyloučení člena sdružení,
- rozhoduje o řešení případných sporů uvnitř sdružení,
- kontroluje činnost výboru,
- určuje úkoly výboru sdružení.
Výbor sdružení:
- řídí činnost sdružení v období mezi členskými shromážděními,
- volí ze svého středu předsedu, místopředsedy a výkonného tajemníka,
- je schopen přijímat usnesení, pokud je přítomno více než 50% jeho členů;
k platnosti usnesení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů,
- svolává zasedání členského shromáždění.
Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení, svolává a vede schůze výboru sdružení a zastupuje sdružení navenek.
Předseda sdružení může delegovat svoje pravomoci na místopředsedu či tajemníka sdružení.
Jménem sdružení se statutární zástupci sdružení podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí
svoje podpisy.

Čl. IX.
Zánik sdružení
1) O zániku sdružení rozhoduje členské shromáždění, a to 2/3 většinou hlasů při nadpoloviční účasti členů sdružení.
2) S přijetím usnesení o zániku sdružení musí být rozhodnuto i o vypořádání majetku.
3) V pøípadì zániku sdružení bude veškerý majetek sdružení pøeveden do jiné neziskové organizace, zabývající se shodnými
èi obdobnými cíli, resp. do organizace, která má charitativní, vìdecké, literární èi vzdìlávací cíle.
Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace u MV ČR.

