Stanovy spolku Hope4kids, z.s.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Název spolku zní: Hope4kids, z.s.
Spolek vyvíjí činnost na území České republiky i v zahraničí
Sídlo spolku je: Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9
Zapsání ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 10648 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 701 04 891

Čl. II
Právní postavení spolku
Spolek je nevýdělečnou právnickou osobou způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platným
právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. III
Cíle a činnosti spolku
1.

Rozvíjení a šíření kulturních a duchovních hodnot v souladu s ústavou ČR1 a vyznáním víry České
evangelikální aliance, zejména prostřednictvím:
a) vzdělávání výchovných pracovníků v církvích, rodičů a dalších zájemců, vydávání
metodických materiálů, pořádání kurzů a seminářů,
b) tvorby a provozování webových stránek pro děti,
c) volnočasových aktivit pro děti.

2.

Předávání etických principů mladé generaci, rozvoj mravního a prosociálního chování, zejména
prostřednictvím:
a) programů primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školských a mimoškolních
zařízeních,
b) webového poradenství účastníkům programů PPRCH a dalším zájemcům,
c) vzdělávání lektorů programů PPRCH.

3.

Informování veřejnosti o své činnosti a získávání její podpory.

4.

Vedlejší doplňkovou činností k naplnění těchto cílů je vydávání a rozšiřování literatury, hudby
a doplňkových produktů, případně výroba a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského
zákona v celém rozsahu oboru činností.

1

Ústava ČR nás vyzývá a zavazuje k tomu, abychom společně střežili a rozvíjeli zděděné duchovní bohatství.
V preambuli se říká: „My občané České republiky… věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny
české i státnosti československé, … odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné… duchovní bohatství,…
přijímáme tuto Ústavu České republiky.“
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Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí s jeho stanovami a cíli
a podílí se aktivně na jeho činnosti, popřípadě ji podporují.
2. Dokladem členství je zápis do seznamu členů.
3. Přijetí nového člena podléhá schválení nadpoloviční většinou výboru spolku. Členství vzniká dnem
následujícím po dni schválení a nový člen se zapíše bez zbytečného odkladu do seznamu členů
spolku.
4. Členství zaniká
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru,
d) zánikem spolku.
5. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním zanedbává členské povinnosti nebo
porušuje cíle a poslání spolku.

Čl. V
Práva a povinnosti členů spolku
1. Členové mají právo
a) účastnit se členské schůze,
b) hlasovat na ní,
c) požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy
d) a tím se tak podílet na řízení spolku.
2. Členové mají povinnost
a) jednat a aktivně se podílet na plnění cílů v souladu s posláním spolku,
b) platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. VI
Organizační struktura spolku
1.

Orgány spolku jsou
a) Členská schůze
b) Výbor
c) Revizor

2.

Členská schůze
a) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Svolává ji výbor podle potřeby, nejméně
jednou za rok, a také vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku či revizor.
Členská schůze se může konat i přes internetovou platformu (online meeting)
s elektronickým hlasováním.
b) Na svém shromáždění volí členy výboru a revizora na dobu pět let, schvaluje základní
koncepci činnosti a hospodaření, schvaluje a upravuje stanovy, rozhoduje o zániku spolku
nebo sloučení s jiným spolkem.
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c)

Členská schůze se svolává písemným oznámením místa a doby konání nejméně dva týdny
předem. Je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů spolku. Nesejde-li
se potřebná většina, koná se členská schůze na témž místě o půl hodiny později a je
usnášeníschopná za jakéhokoli počtu účastníků. O usneseních se rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných.

3.

Výbor
a) je statutárním orgánem spolku a řídí činnost spolku.
b) je složen minimálně ze dvou členů volených členskou schůzí na pětileté období, opětovné
zvolení je možné.
c) volí ze svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání výboru.
d) se schází podle potřeby, nejméně 2x ročně.
e) svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její rozhodování.
f) rozhoduje o vzniku a zrušení členství a vede seznam členů spolku.
g) Každý člen výboru zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem samostatně.
h) K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
i) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.

4.

Revizor
a) Revizora volí členská schůze na pětileté funkční období.
b) Revizor provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá výboru a členské schůzi výroční
revizní zprávu.
c) V rámci své působnosti je revizor oprávněn:
 nahlížet do účetních knih a jiných dokladù týkajících se spolku,
 svolat mimořádné jednání výboru či členské schůze, jestliže to vyžadují zájmy
spolku,
 má právo účastnit se jednání výboru a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

Čl.VII
Hospodaření s majetkem spolku
1. Společný majetek spolku je veškerý majetek, který pochází z činnosti spolku nebo byl pořízen
z jeho prostředků.
2. Zdroje majetku, se kterým spolek hospodaří, jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
d) členské příspěvky.
3. Výši členských příspěvků stanoví výbor vždy pro příští kalendářní rok.
4. Za hospodaření spolku, které musí být v souladu s jeho posláním, zodpovídá výbor, který předkládá
členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky.
5. Členové výboru a revizor mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jim vznikly
v souvislosti s činností pro spolek.
6. Spolek může zaměstnávat pracovníky v souladu s pracovně právními předpisy.
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Čl. VIII
Ukončení činnosti
1. O ukončení činnosti dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem rozhoduje členská
schůze.
2. Způsob likvidace majetku v případě dobrovolného rozpuštění určí současně členská schůze na
návrh výboru.

Čl. IX
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí a nahrazují stanovy ze
dne 19. 9. 2007

V Praze dne 25. 8. 2015

Manuela Jung
Předsedkyně výboru
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