STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
TeCeM-ko - TRENČIANSKE CENTRUM MLÁDEŽE o. z.

V súlade s ústavou SR a podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb.
v platnom znení, zakladáme týmto občianske združenie podľa týchto stanov.

Článok 1
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia je:

TeCeM-ko - Trenčianske centrum
mládeže o. z.

Sídlo občianskeho združenia je: ul. Vlárska 383/2F, 911 05 Trenčín.
Občianske

združenie

je

dobrovoľným

združením

občanov,

ktorí

prostredníctvom tohto združenia budú vykonávať vzdelávaciu a poradenskú
činnosť bez ohľadu na ich svetonázorovú, politickú, či národnú príslušnosť.
Občianske združenie je právnická osoba.
Občianske združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 2
Cieľ a činnosť

(1)

Cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a regionálnej
úrovni,

integrovaným

spôsobom

zlepšovať

a podporovať

život

mladých ľudí, rozvíjať aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania,
zákonitých potrieb a požiadaviek mládeže, vytváranie prostredia na
ich kvalitnú a etickú sebarealizáciu a podpora mládeže k ich
aktívnemu občianstvu.

(2)

Za účelom naplnenia svojich cieľov bude občianske združenie
vyvíjať tieto vyšpecifikované činnosti v nasledujúcich oblastiach:

a) poskytovanie informačného servisu v oblasti profesijného a kariérneho
poradenstva,
b) poradenstvo a prevencia sociálno-patologických javov,
c) poskytovanie sociálneho, právneho a psychologického poradenstva,
d) podpora neformálneho vzdelávania cieľovej skupiny mládeže,
e) poskytovanie

poradenských

služieb

nezamestnanej

mládeži,

pre

uchádzačov a záujemcov o zamestnanie,
f) organizovanie

prednášok,

podnecovanie

besied

k aktívnemu

k

tráveniu

zdravému
voľného

životnému
času

štýlu,

a odvrátenie

pozornosti od „únikových“ foriem správania,
g) sprostredkovanie

informácií

o dobrovoľníctve

a podnecovanie

mládežníckych dobrovoľníkov k účasti na dobrovoľníckych službách a
činnostiach,
h) podporovanie komunikácie a interakcie medzi rodičmi a edukačnými
autoritami na všetkých úrovniach,
i) motivovanie

mládeže

k

altruistickej

činnosti,

nezištný

spôsob

zmýšľania a konania,
j) pôsobenie na mladú generáciu tak, aby dochádzalo k vytváraniu
a upevňovaniu

morálnych

hodnôt,

k

zvyšovaniu

sociálnych

kompetencií detí a mládeže, k ďalšiemu rozvoju znalostí, skúseností,
ktoré vedú k odmietaniu všetkých foriem sebadeštrukcie, prejavov
agresivity a porušovaniu zákona,
k) iniciovať orgány štátnej správy na miestnej a regionálnej úrovni
k participácií na

odbornosti združenia ako aj jeho profesijného

pôsobenia,
l) získavanie

domácich

a zahraničných

grantov,

spracovanie,

implementácia, hodnotenie, monitorovanie a diseminácia projektov,
m) realizácia vydavateľskej a publikačnej činnosti zameranej nielen na
propagovanie aktivít združenia,
n) tvorba analýz, prieskumov, koncepcií, návrhov realizácie stratégii
a aktivít vyplývajúcich z tejto činnosti,
o) prispievanie k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov.

Článok 3
Členstvo v združení

(1)

Členom združenia môžu byť:

a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá
súhlasí so stanovami a cieľmi združenia,

b) právnická osoba zastúpená štatutárom alebo poverenou osobou,
ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.

(2)

Vznik členstva je podmienený podaním písomnej žiadosti o prijatie
do združenia.

(3)

O prijatí člena rozhoduje valné zhromaždenie a je potrebný súhlas
dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.

(4)

Práva členov:

a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia,
d) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o
stanovisko,
e) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

(5)

Povinnosti členov:

a) konať podľa stanov združenia,
b) aktívne spolupracovať pri plnení cieľov združenia, pomáhať pri jeho
činnosti svedomito a čestne,
c) oznamovať rade združenia porušovanie stanov a zásad
ktorýmkoľvek jeho členom,
d) plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia,
e) chrániť majetok združenia.

(6) Zánik členstva:
a) dobrovoľne a následným výmazom zo zoznamu členov,
b) vylúčením, o čom rozhoduje valné zhromaždenie a je potrebný
dvojtretinový súhlas väčšiny prítomných členov,
c) smrťou fyzickej osoby,
d) zánikom právnickej osoby,
e) vystúpením - na základe písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia,
f) zánikom združenia.

Článok 4
Evidencia členov

(1) Združenie vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa
zapisuje meno a bydlisko člena, dátum narodenia a ostatné údaje
v súlade s platnými právnymi predpismi najmä zákona č.428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov.

(2) Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny
evidovaných skutočností.

(3) Zoznam členov vedie Rada združenia.

Článok 5
Orgány združenia

(1) Orgánmi združenia sú
a) valné zhromaždenie,
b) rada združenia,
c) revízna komisia.

(2) Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.
Článok 6
Valné zhromaždenie

(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia a

tvoria ho všetci členovia občianskeho združenia. Do pôsobnosti valného
zhromaždenia patrí:
a) rozhodovať o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
b) schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľovať plán činnosti a výročnú správu,
d) schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení,
e) voliť a odvolávať členov rady združenia,
f) rozhodovať o prijatí a vylúčení člena združenia,
g) rozhodovať o zrušení združenia,
h) ustanoviť likvidátora v prípade likvidácie združenia.

(2) Zasadnutie Valného zhromaždenia je minimálne raz do roka a zvoláva
ho Rada združenia.

(3)

Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Rada združenia

iniciatívy, alebo

ak o to

požiada najmenej 10%

z vlastnej

členov občianskeho

združenia.

(4)

Valné

zhromaždenie

je

uznášania

schopné,

ak

je

prítomná

nadpolovičná väčšina všetkých členov.

(5)

Uznesenie

prítomných.

sa

prijíma,

ak

zaň

hlasovala

nadpolovičná

väčšina

(6) Štatutárnym orgánom združenia je predseda alebo podpredseda, ktorí
zastupujú združenie navonok.

Článok 7
Rada združenia

(1) Rada združenia je výkonným orgánom občianskeho združenia a za svoju
činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v
období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia členov.

(2) Rada združenia má 3 členov. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda
volený z členov Rady združenia. Rada združenia je uznášania schopná, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jej prítomných členov.

(3) Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, ktoré
nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia, pričom
najmä:
a) riadi a zabezpečuje činnosť občianskeho združenia,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,
c) podpisovanie za občianske združenie sa uskutočňuje tak, že
k názvu občianskeho združenia pripojí svoj podpis predseda alebo
podpredseda, alebo nimi splnomocnená osoba,
d) vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu
o hospodárení občianskeho združenia.

(4) Štatutárnym orgánom združenia je predseda alebo podpredseda, ktorí
zastupujú združenie navonok, konajú v jeho meno a patrí im podpisové
právo v mene združenia.

Článok 8
Revízna komisia

(1)

Revízna komisia združenia sa skladá z dvoch členov. Členstvo

v revíznej

komisii

je

nezlučiteľné

s členstvom

v iných

orgánoch

združenia.

(2)

Predsedu a člena revíznej komisie združenia volí Valné zhromaždenie

tajným hlasovaním na dobu dvoch rokov.

(3)

Predseda

revíznej

komisie

je

oprávnený

zúčastňovať

sa

na

zasadnutiach Rady združenia.

(4) Do právomoci revíznej komisie združenia patrí najmä:
a) riešenie

sporov

vo

veciach

združenia

medzi

členmi

združenia

navzájom, pričom jej rozhodnutie je konečné,
b) kontrola hospodárenia združenia a účelného vynakladania finančných
prostriedkov v príslušnom roku v súlade so zásadami hospodárenia,
c) vykonávanie revízie hospodárenia združenia najmenej raz ročne,
d) vypracovanie

písomnej

správy

o výsledku

revízie

hospodárenia

združenia a navrhovanie opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
e) predkladanie

správy

o výsledku

revízie

hospodárenia

združenia

valnému zhromaždeniu združenia,
f) vyjadrovanie

k návrhom

rozpočtu

a k správam

o výsledku

hospodárenia združenia.

(5) Na zasadnutiach revíznej komisie a pri kontrolách vykonávaných
revíznou komisiou sa zúčastňuje predseda Rady združenia alebo iný
Rady združenia.

člen

Článok 9
Hospodárenie združenia

(1) Zdrojmi príjmov združenia sú:
a)

členské príspevky,

b)

dotácie, granty, dary,

c)

dedičstvo,

d)

sponzorstvo,

e)

prostriedky získané z 2% daní,

f)

zdroje z vlastnej hospodárskej činnosti,

g)

verejné zbierky a dobrovoľné príspevky,

h)

ostatné finančné výpomoci.

(2) Hmotný a nehmotný majetok slúži na uskutočňovanie a organizovanie
cieľov a činností združenia, na zabezpečenie jeho ekonomickej

a finančnej

stability v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi SR.

(3) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti podporujú len ciele združenia.
(4) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v
doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť,
súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so
všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

(5)

Výdavkami združenia sú najmä výdavky na
a) realizáciu jednotlivých aktivít združenia v súvislosti s uskutočňovaním
jeho cieľa,
b) správu združenia,
c) iné výdavky v súlade so stanovami, ostatnými internými predpismi
združenia a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(6)

Rozdelenie finančných prostriedkov získaných pre celé združenie

navrhuje rada zduženia a schvaľuje valné zhromaždenie.

(7) Správu o hospodárení združenia zabezpečuje rada združenia.
(8) Kontrolu hospodárenia vykonáva revízna komisia.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

(1)

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim
Valným zhromaždením.

(2)

Občianske združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra
SR podľa príslušných zákonných predpisov.

V Trenčíne 20.04.2012

