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Stanovy občanského sdružení
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Název občanského sdružení: Willík – občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
Sídlo sdružení: Drnovská 104/67, Praha 6 – Ruzyně, 161 00

Čl. II.
Právní postavení sdružení
1) Sdružení je zřízeno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
2) Sdružení je nevládní, nepolitickou a neziskovou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu.
3) Sdružení je právnickou osobou.
4) Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. III.
Cíle a činnost sdružení
1) Podporovat integraci dětí i dospělých s Williamsovým syndromem do společnosti, hájit jejich práva a speciální potřeby, podporovat jejich vzdělávání a zaměstnávání s ohledem jejich postižení.
2) Poskytnout rodinám dětí s Williamsovým syndromem zázemí pro vzájemnou podporu a výměnu informací.
3) Zvyšovat informovanost rodin a pomáhat při řešení problémů specifických pro Williamsův syndrom.
4) Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice Williamsova syndromu.
K naplňování cílů slouží následující činnosti
-

vlastní publikační činnost, překládání zahraniční literatury, získávání zahraničních odborných materiálů –
publikací, video - dokumentů
vytvoření a provozování vlastních internetových stránek
pořádání odborných přednášek a školení
podporování setkávání a společných pobytů rodin dětí s Williamsovým syndromem
podpora školní a osobní asistenční služby
podpora získávání kompenzačních pomůcek
podpora vzdělávání dětí i dospělých zejména v oblasti sociálních dovedností
spolupráce se zahraničními organizacemi zaměřenými na problematiku Williamsova syndromu

Čl. IV.
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení se mohou stát české i zahraniční fyzické osoby, které podají písemnou přihlášku s uvedením
své adresy, souhlasí se stanovami sdružení a podporují jeho činnost. Přihlášku osoby mladší 15 let potvrdí její
zákonný zástupce. Přihláška musí být zaslána na adresu sdružení či předána osobně do rukou člena výkonné rady.
2) Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku.
3) Členství ve sdružení zaniká
a) doručením písemného oznámení člena o ukončení členství
b) úmrtím
c) zánikem sdružení
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příspěvků po dobu 2 let, nebo v případě, že jednání člena je v hrubém rozporu s posláním sdružení. Takto může členství zaniknout jen v případě, že výkonná rada člena na návrh ukončení jeho členství písemně upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

Čl. V.
Práva a povinnosti členů
1) Členové mají právo zúčastňovat programových aktivit sdružení.
2) Členové mají právo být písemně zváni na shromáždění členů sdružení a na nich spolurozhodovat o záležitostech těmto shromážděním svěřených.
3) Členové nad 18 let věku mají právo být voleni do orgánů sdružení.
4) Členové mají právo poskytovat informace o činnosti sdružení, být o ní informováni a podávat návrhy na její
změny.
5) Členové jsou povinni dodržovat stanovy a platit členské příspěvky ve výši stanovené shromážděním.
6) Členové jsou povinni zachovávat mlčenlivost o záležitostech týkajících se zdravotního stavu ostatních členů.
Tím se myslí zejména děti s Williamsovým syndromem.

Čl. VI.
Evidence členů
1) Evidenci členů sdružení vede výkonná rada, která stanoví její podobu.
2) Evidence obsahuje: jméno a příjmení člena, bydliště, v případě souhlasu člena i jiné kontaktní informace, den
vzniku členství, den a důvod zániku členství.
3) Výkonná rada vede zvlášť evidenci placení členských příspěvků.

Čl. VII.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
1)

shromáždění členů sdružení

2)

výkonná rada

3)

revizní komise
Shromáždění členů sdružení

1) Shromáždění členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří je všichni členové sdružení nad 18 let, kteří se jeho zasedání zúčastní. Na shromáždění jsou členové zváni písemně alespoň čtrnáct dnů před jeho konáním.
2) Shromáždění členů svolává výkonná rada nejméně jedenkrát ročně.
3) Výkonná rada je povinna do jednoho měsíce svolat shromáždění členů, požádá-li o to alespoň jedna třetina
členů sdružení. Nemůže-li svolat shromáždění předsednictvo, učiní tak předseda nebo jiný člen předsednictva,
pověřený zastupováním. Členové musí být předem informováni o důvodu svolání mimořádného shromáždění.
4) K platnému usnášení shromáždění členů je třeba, aby se ho zúčastnil nadpoloviční počet všech členů sdružení. Nedostaví-li se na shromáždění potřebný počet členů, ačkoli byli řádně pozváni, může se shromáždění platně
usnášet po 30 minutách od oznámené doby zahájení schůze.
5) Všechna usnesení se přijímají prostou většinou hlasujících členů
6) Shromáždění členů sdružení
a) schvaluje svůj jednací řád
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c) projednává a schvaluje účetní uzávěrku za uplynulé období
d) projednává a schvaluje zprávu revizní komise
e) projednává a schvaluje plán činnosti a návrh rozpočtu na následující rok
f) volí členy a náhradníky výkonné rady, revizory hospodaření a jejich náhradníky
g) projednává a schvaluje stanovy a jejich změny
h) usnáší se o návrzích předsednictva a o těch návrzích členů sdružení, které byly předsedovi doručeny
v písemné formě alespoň 7 dní před konáním shromáždění;
i) rozhoduje o výši členských příspěvků členů sdružení;
j) rozhoduje o zrušení sdružení nebo jeho sloučení s jiným subjektem a o způsobu majetkového
vypořádání;
k) usnáší se o dalších záležitostech sdružení, o nichž si shromáždění rozhodnutí vyhradilo.
Výkonná rada
1) Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení. Zajišťuje řízení činnosti sdružení v období mezi shromážděními
členů. Její povinností je plnit usnesení shromáždění členů.
2) Členové výkonné rady a náhradníci jsou voleni shromážděním členů sdružení v tajných volbách. Výkonná rada má nejméně 5 členů a nejméně 2 náhradníky. O vyšším počtu členů rozhoduje shromáždění členů sdružení.
Počet náhradníků nepřevyšuje počet členů výkonné rady.
4) Výkonná rada rozhoduje hlasováním a to prostou většinou všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
5) Funkční období výkonné rady a revizorů hospodaření je dvouleté, avšak neskončí před zvolením nového
předsednictva nebo revizorů.
6) Náhradníci se mohou účastnit schůzí předsednictva a být pověřováni úkoly v souladu se stanovami, při jednání hlasují v případě nepřítomnosti člena výkonné rady. Uvolní - li se místo řádného člena předsednictva, jsou náhradníci povoláváni podle počtu hlasů, které získali při volbě. Při rovnosti hlasů rozhodne předsednictvo hlasováním.
7) Výkonná rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a stanoví, kdo bude odpovědný za účetnictví.
Výkonem dalších činností mohou být předsednictvem pověřováni i jiní členové sdružení.
8) Předseda je statutárním zástupcem sdružení a jedná jeho jménem. Je volen na jeden rok.
9) Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a vykonává v tom případě jeho pravomoci, je volen na jeden rok.
10) Předseda je oprávněn podepisovat veškeré doklady a finanční operace sdružení do výše 50.000,-Kč. Předsedu může zastoupit místopředseda. Všechny operace nad tuto výši musí být spolupodepsány dalším členem
výkonné rady.
11) Výkonná rada předkládá shromáždění členů návrh činnosti a rozpočtu sdružení a po jeho schválení shromážděním zajišťuje uskutečňování plánu činnosti a plnění rozpočtu.
12) Výkonná rada uveřejňuje každoročně výroční zprávu o činnosti sdružení.
13) Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.
Schůze výkonné rady svolává předseda, není-li to možné, pak jeho místopředseda. Schůze musí být svolána
s uvedením programu jednání písemně nebo elektronickou poštou nejméně 14 dní předem.

Revizní komise
1) Revizní komise má nejméně 2 členy a dva náhradníky, kteří automaticky nastupují v případě potřeby.
2) Členové revizní komise nesmějí být členy výkonné rady.
3) Revizní komise je oprávněná provádět kontrolu a revizi všech činností sdružení, zejména hospodaření.
4) Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se zasedání výkonné rady.
5) Revizní komise je povinna vypracovat roční zprávu o výsledcích své činnosti a předložit ji shromáždění členů
sdružení.
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Zásady hospodaření
1) Zdroje majetku sdružení:
a) z členských příspěvků členů sdružení
b) z darů, sponzorských a jiných příspěvků, odkazů, dědictví a z dotací, podpor nebo grantů poskytnutých na projekty sdružení
c) z veřejných sbírek pořádaných na podporu sdružení
2) Prostředky sdružení slouží k rozvoji jeho činnosti. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek sdružení je v jeho vlastnictví.
3) Výdaje tvoří náklady sdružení na činnost schválené usnesením členského shromáždění nebo výkonné rady.
4) Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky sdružení, kromě nezbytné hotovosti, se ukládají u peněžního ústavu na účet k tomuto účelu zřízený. Za účetní evidenci a archivaci účetních dokladů odpovídá pověřený člen předsednictva. Hospodaření kontrolují dva revizoři hospodaření, volení shromážděním členů sdružení.
5) Veškeré peněžní a majetkové transakce musí být schváleny výkonnou radou a podepsány předsedou či místopředsedou. Peněžní či majetkové transakce nad rozsah 50.000,-Kč musí být podepsány předsedou, místopředsedou a dalším členem výkonné rady.

Čl. IX.
Zánik sdružení
1) Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členského shromáždění
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra
2) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně shromáždění členů sdružení o
způsobu majetkového vypořádání

Čl. X.
Závěrečná ustanovení.
1) Tyto stanovy byly přijaty přípravným výborem sdružení v Praze dne 28.8.2006.
2) Stanovy nabývají účinnosti dnem oznámení Ministerstva vnitra ČR.

