STANOVY
RODINNÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA O. S.

Článek I.
Základní ustanovení
1. Název občanského sdružení je: Rodinné Integrační Centrum o. s. (dále jen sdružení).
2. Sídlo sdružení je na adrese: Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice.
3. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.
4. Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
Článek II.
Poslání a cíle
1. Posláním sdružení je podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině
prostřednictvím tvořivých, komunitních činností a poradenských, vzdělávacích programů
s cílem integrace a prevence sociální izolace rodičů pečujících o děti zdravé a děti se
zdravotním postižením.
2. Cíle činnosti sdružení:
a) Zajištění provozu Rodinného Integračního Centra - prostor pro vzájemné setkávání rodin
s dětmi a organizování volnočasových aktivit (dětské programy, kroužky, kurzy, semináře
aj.).
b) Podpora vývoje dítěte – získání nových schopností a dovedností.
c) Podpora rodiny jako celku, podpora vzájemných rodinných vztahů – společné aktivity
a prožitky.
d) Integrace, prevence a snížení sociální izolace rodičů pečujících o děti zdravé a děti
se zdravotním postižením.
e) Podpora vzdělávání a získávání základních sociálních, profesních a společenských
dovedností a rozšíření znalostí v oblasti péče o dítě.
f) Spolupráce s organizacemi zabývajícími se péčí o rodinu a dítě.
g) Osvětová činnost zaměřená na podporu významu rodiny a na péči o děti zdravé a se
zdravotním postižením: pořádání seminářů, přednášek, školení, vydávání odborných a
účelových publikací, článků apod.
Článek III.
Vznik a zánik členství
1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba, která je
způsobilá k právním úkonům a dosáhla 18 let svého věku. Členem se může stát i právnická
osoba.
2. Podkladem pro přijetí za člena je písemná přihláška obsahující prohlášení osoby, že se
k členství přihlašuje dobrovolně a souhlasí se stanovami sdružení.
3. Členství vzniká dnem schválení přihlášky výborem sdružení.
4. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského příspěvku do 30 dnů od schválení
přihlášky výborem. Výši členských příspěvků navrhuje výbor a schvaluje členská schůze.

5. Členství zaniká: a) vystoupením člena formou písemného oznámení
b) úmrtím člena
c) zánikem sdružení
d) ukončením členství rozhodnutím členské schůze na návrh výboru, pokud
člen hrubě porušil zákon nebo stanovy sdružení
e) automatickým ukončením členství, pokud se člen na činnosti sdružení
nepodílí déle než 1 rok nebo déle než 1 rok neplatí členské příspěvky
Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má tato práva:
a) účastnit se členské schůze sdružení
b) podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů
c) volit a být volen do orgánů sdružení v souladu se stanovami sdružení
d) obracet se s podněty, návrhy a stížnostmi na orgány sdružení a žádat o jejich vyjádření
e) být informován o činnosti sdružení
f) využívat služeb sdružení a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných
sdružením
2. Člen sdružení má tyto povinnosti:
a) aktivně se podílet na plnění a prosazování cílů sdružení
b) řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy sdružení
c) řádně a odpovědně vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) chránit majetek sdružení
e) dbát na dobrou pověst sdružení
f) platit řádně a včas členské příspěvky
Článek V.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
1. Členská schůze sdružení
2. Výbor sdružení
3. Revizní komise
Článek VI.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení.
2. Členskou schůzi svolává předseda dle rozhodnutí výboru, nejméně však jedenkrát za
kalendářní rok. Požádá-li o svolání členské schůze nejméně jedna třetina členů musí být
členská schůze svolána do 60 dnů od doručení žádosti. Termín a místo konání musí být
dán na vědomí všem členům v dostatečném předstihu a vhodnou formou. Program
členské schůze zajišťuje výbor.
3. Členská schůze:
a) schvaluje celkové hospodaření a činnost sdružení, rozpočet, roční účetní závěrku a
výroční zprávu sdružení
b) volí a odvolává členy výboru a členy revizní komise
c) schvaluje a vylučuje členy sdružení
d) schvaluje výši, způsob a termíny placení členských příspěvků

e) schvaluje, doplňuje a mění stanovy sdružení
f) rozhoduje o zániku sdružení
4. K přijetí usnesení členské schůze je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných
členů. Pro změnu stanov a rozhodnutí o zániku sdružení je nezbytný souhlas nejméně
dvou třetin členů sdružení přítomných na členské schůzi. V případě rovnosti hlasů
rozhodují hlasy členů výboru.
Článek VII.
Výbor sdružení
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, je volen členskou schůzí na dobu pěti let a v
této době odpovídá za činnost a plnění cílů sdružení.
2. Výbor má nejméně tři členy. Počet členů výboru musí být vždy lichý.
3. První členy výboru jmenuje přípravný výbor sdružení, poté členství vzniká volbou na
členské schůzi.
4. Členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena výboru z
funkce nebo zánikem jeho členství ve sdružení. Člen výboru může být opětovně zvolen.
5. Výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Předseda a místopředseda výboru sdružení (statutární zástupci) zastupují sdružení
navenek a jednají jeho jménem. Předseda i místopředseda jednají za sdružení
samostatně. Členové výboru mohou být v pracovně-právním vztahu ke sdružení nebo
mohou pobírat pololetní nebo roční odměnu za zabezpečení řízení činnosti sdružení
7. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Jednání výboru
svolává předseda sdružení, v naléhavých případech kterýkoliv člen výboru.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Výbor rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů má předseda právo rozhodujícího
hlasu.
9. Při snížení počtu členů výboru sdružení je možno provést kooptaci, přičemž počet
členů kooptovaných nesmí přesáhnout jednu třetinu celkového počtu řádně zvolených
členů výboru. Kooptovaný člen výboru vykonává svou funkci do nejbližší členské
schůze, která jej potvrdí nebo z funkce odvolá.
10. Jednání výboru má právo účastnit se zástupce revizní komise.
11. Výbor zejména:
a) zodpovídá za celkové hospodaření sdružení a předkládá rozpočet, roční účetní závěrku
a výroční zprávu členské schůzi ke schválení
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává členskou schůzi
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
e) rozhoduje o přijetí členů sdružení, podává návrh na zrušení členství
f) navrhuje výši členských příspěvků
g) navrhuje změnu stanov sdružení a vnitřní předpisy sdružení
h) schvaluje znění smluv mezi sdružením a jinými subjekty
Článek VIII.
Revizní komise
1. Revizní komise se skládá ze tří členů (z předsedy a dvou členů sdružení).
2. Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem sdružení. Provádí kontrolu hospodaření
sdružení nejméně jednou za rok. Revizní komise vypracovává zprávu, kterou předkládá
výboru a následně členské schůzi.
3. Členství ve výboru sdružení a revizní komisi je neslučitelné.

4. Zástupce revizní komise je oprávněn účastnit se jednání výboru sdružení.
5. Funkční období revizní komise je pětileté.
Článek IX.
Zásady hospodaření
1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi
zprávu o hospodaření, včetně roční účetní závěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle
ročního rozpočtu schváleného výborem.
2. Výbor sdružení je povinen vypracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení.
3. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními
vnitřními předpisy sdružení.
4. Příjmy sdružení tvoří: členské příspěvky, nadační příspěvky, dary a příspěvky fyzických a
právnických osob, dotace, granty a příspěvky zejména z veřejných rozpočtů, příjmy
z činnosti v souladu s cíli sdružení, výnosy majetku sdružení, výnosy z akcí pořádaných
sdružením a z veřejných sbírek, příjmy z reklam a jiné příjmy a zdroje.
5. Získané finanční prostředky musí být účetně vedeny odděleně od příjmů získaných z
členských příspěvků.
6. Sdružení disponuje s majetkem a finančními prostředky získanými dotací MPSV a
Pardubického kraje, sbírkového konta Pomozte dětem!, Fondu Pomoci Siemens s. r.
o. a darů fyzický a právnických osob určených ke zřízení Rodinného Integračního
Centra v době, kdy bylo součástí Sdružení pro ranou péči v Pardubicích.
Článek XI.
Zánik sdružení
1. Zánik sdružení a majetkové vypořádání se řídí ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů v platném znění.
Článek XII.
Závěrečné ustanovení
1. V odůvodněných případech se uděluje čestné členství osobnostem, které se zvláště
zasloužili o rozvoj v oblasti, která je předmětem působení sdružení, nebo které souhlasí
s cíli sdružení a podporují je. O udělení čestného členství rozhodne členská schůze na
základě písemného návrhu výboru. Čestný člen přebírá při jmenování jmenovací listinu.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. Sdružení vzniká a tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra ČR.

