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Síanow DomA - domdcí asistence

článek l.

úvodní ustanovení

Název zapsaného spolku

DomA - domácí asistence

Sídlo Kobeřice, Hlučínská 739/I, PsČ747 27

Dá |e jen ,,spolek"

článek ll.

Právní postavení spolku

],. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2, spolek je právnickou osobou.

článek ll l.

Cíl činnosti spolku

1. Cílem spolku je podporovat rozvoj a dostupnost terénních sociálních služeb v hlučínském

re8ionu a zároveň zlepšit informovanost o této problematice. Vytvořit model fungování
těchto služeb s využitím re8ionáIních i historických specifik této oblasti.

. zejména podporovat dostupností těchto služeb spolužití více generací v rodinách a

tím zachování přirozených sociálních vazeb do konce života,

. soustředit se na podporu asistenčních služeb v domácnostech seniorů či zdravotně
postižených spoluobčanů tak, aby bylo možno zachovat co nejdéle soběstačnost
jedince v jeho přirozeném prostředí bez nutnosti institucionalizace.

. spoIupracovat s or8anizacemi s podobnými cíli a zaměřením a využít jak historická,

tak geo8rafická specifika regionu.

o pomáhat zajišťovat poradenskou činnost a spolupracovat se státnísprávou a
samosprávou, podílet se na zpracovávání komunitního p|ánu mikroregionu

Hlučínsko.



2. Za tímto účelem spolek zajistí:

o pravidelnou informovanost veřejnosti o své činnosti,
o Pořádání osvětov,ých programů pro veřejnost,
. Podporu rozvoje jednotlivtých typů služeb ta( aby postupně splňovaly požadované

standardy kvality,
. Bude 5e snažit shromažďovat finanční prostředky pro realizaci této činnosti.

Článek lv.

členswí

1. Členem spolku mohou být ryzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se

stanovami a cíli spolku,

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem členstvíje potvrzení o členstvívydané radou spolku

5. Zánik členství:
. vystoupením člena prostřednictvím písemného oznámení,

r Úmrtím člena,

o u právnické osobyjejím zrušením,
o zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady spolku,
. Zánikem spolku.

článek V,

Přáva a povinnosti členů

t. Člen má právo zejména:

r podílet se na činnosti spolku,
. volit do orgánů spolku,
o Btít od 18-1et volen do orgánů spolku,
. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

. Dodržovat stanovy spo|ku,

. Aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

článek Vl.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

- Valná hromada,
- Rada spolku,
- Předseda - statutární zástupce,

- Kolektivní statutární or8án (tvoří minimálně 2 členové rady spolku)



článek Vll.

valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2, Valnou híomadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává rada spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada

svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
4, Valná hromada zejména:

o Rozhoduje o změnách stanov spolku,
o schvaluje úkoly spolku pro příslušná období, vry'roční zprávu spolku, rozpočet, roční

uzávěrku hospodaření,
o volíčleny rady spolku,
. Rozhoduje o zrušení členstvl
o Rozhoduje o zrušeníspolku.

5. Valná hromada je usnášeníschopná tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů

6. Každý člen má jeden las. Hlasovací právo členů spolku je rovné.

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutíje přijato, jestliže pro něj hlasuje

prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přúato, pokud

pro něj hlasují alespoň dVě třetiny Všech členů spolku.

článek vll.

Rada spolku

1. Rada je v,ýkonným orgánem spolku, ktený za svou činnost zodpovídá valné hromadě.
2. Rada má nejméně tři členy.

3. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady,

4. Radu svolává předseda, vjeho nepřítomnosti místopředseda zapsaného spolku.
5, Rada spolku zejména:

o volí ze sv,ých členů předsedu a místopředsedu spolku,
o koordinuje činnost spolku,
. svolává valnou hromadu,
. zpracovává podklady pro rozhodnutívalné hromady,
. Rozhoduje o přijetí člena spolku.

6. Navenek spolek zastupuje statutární or8án a jedná jeho jménem. Každý z členů statutárního
or8ánu jedná samostatně,

7. K zajištění činnosti spolku může Rada spolku zřídit funkci manažera a kancelář spolku.

8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.

9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členú.

].0. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání valné hromadyv průběhu 6-ti měsíců
nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Rada.



článek lx.

Předseda a statutární oí8án spolku

1. Předseda je členem statutárního orgánu spolku, druhým členem statutárního ořgánu je další

člen rady spolku.

2. statutárníor8án spolku naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho

jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných

záležitostech spolku.

3. Předsedu a člena statutárního orgánu volí Rada spolku,

4. Předseda a statutární orgán spolku je zodpovědný za plnění rozhodnutí Rady, Vedení účetní

evidence a plynulý chod spolku.

5. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady spolku.

článek x.

Zásady hospodaření

1. spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem

2. zdroji majetku jsou zejména:

. Dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

. Výnosy majetku,

. příjmy z činnosti při naplňovánícílů spolku,

. č|enské příspěvky (pokud jsou vybírány},

. Granty a dotace při realizaci projektů.

článek xl.

zánik spolku

1. Spolek zaniká

. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné
hromady

e Rozhodnutím příslušného nadřízenéhoorgánu.
2. ZanikáJi spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu

majetkového vypořádání.



článek xll.

závěrečná ustanovení

1, Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku,

2, spolek má právo v souladu s cíli sVé činnosti obracet se na státníor8ány s peticemi.
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