Stanovy spolku
Čl. 1.
Název a sídlo
Název:

ADAM - autistické děti a my, z.s.

(dále jen "spolek")
Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí

Čl. 2
Doba trvání spolku
Spolek je založen na dobu neurčitou.

Čl. 3
Cíl a účel spolku
1. Účelem spolku je sdružování rodičů a přátel děti s poruchou autistického spektra (PAS) dále pak
všestranná pomoc těmto rodinám aby mohly žít důstojný a plnohodnotný život s možností volby v rámci
výchovně vzdělávacího procesu, při volnočasových aktivitách a při rozhodování o svých každodenních
záležitostech.
2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o:
- Organizování terapeutických aktivit jako je např. muzikoterapie, sportovní kroužek, dramatický kroužek
apod. k posilování a rozvoji sociálních dovednosti dětí s autismem
- Organizování relaxačních pobytu pro rodiny děti s PAS za doprovodu asistentek
- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů
- Osvěta veřejnosti o problematice PAS a podporu legislativních úprav a změn ve prospěch zlepšení kvality
života rodin a osob s PAS
- Vytváření podmínek pro snazší integraci děti s PAS do předškolního a školního zařízení v rámci výchovně
vzdělávacího procesu a prostřednictvím volnočasových aktivit
-Hledání a zavádění nových alternativních metod, programů a projektů.
- Zlepšení kvality života rodin s postiženými dětmi ve všech ohledech a všestranná podpora jejich rodin.
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- Podporování osobního rozvoje děti s PAS
- Organizovat informační, vzdělávací a zájmové aktivity
-Vzdělání členů spolku a široké veřejnosti v problematice autismu (semináře, konference a workshopy)
- Poradenství a spolupráce se odborníky, zejména speciálním pedagogem, psychologem, sociálními
pracovnicemi, logopedem a dalšími
-Zajistit pro cílovou skupinu takové podmínky, aby bylo možné výše uvedené formy činnosti realizovat.
- Podporovat systematickou a komplexní pomoc dětem s PAS a jejich rodinám.

Čl. 4
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a členové jeho rodiny, právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje předseda spolku na základě písemné přihlášky
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Seznam členů je neveřejný a vede jej výbor spolku.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku
b) úmrtím člena,
c) neplacením členského příspěvku, je-li takový stanoven
d) vyloučením člena pro hrubé porušení členských povinností
e) zánikem spolku.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen,
b) účastnit se všech pořádaných činnosti
c) předkládat návrhy, podměty a připomínky orgánům spolku
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy,
b) podílet se na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzi,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku..
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Čl. 6
Orgány spolku
Orgány jsou:
a) členská schůze
b) výbor spolku.

Čl. 7
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku
2. členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává spolek podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to 3 týdny před jejím
konáním. Výbor spolku svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá 1/3 členů spolku.
4. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje a schvaluje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku
hospodaření,
c) volí výbor spolku, předsedu, místopředsedu a hospodáře
d) stanovuje výši členského příspěvku
e) rozhoduje o zrušení členství
f) rozhoduje o zrušení spolku.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Členská schůze je usnášení schopná, pokud je přítomna 1/3 všech řádných členů. Členská schůze
rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů.
Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech
členů spolku.

Čl. 8
Výbor spolku
1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku a plní úkoly uložené členskou schůzi. Výbor spolku řídí
činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
2. Členství ve výboru spolku vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
3. Výbor spolku má 3 členy a je volen na období 5 let. Člen Výboru, kterému skončilo funkční období, může
být jmenován opakovaně.
4. Výbor spolku svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 1x ročně.
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5. Výbor spolku zejména:
a) koordinuje činnost spolku,
b) svolává členskou schůzi,
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze.
6. k zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář.
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 9
Předseda
1) Je statutárním zástupcem, zastupuje spolek samostatně v plném rozsahu.
2) Předseda je volen na období 5 let. Předsedovi, kterému skončilo funkční období, může být jmenován
opakovaně.

Čl.10
Hospodář
1) Hospodář je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá Členské schůzi.
2) Hospodář je volen na období 5 let. Hospodář, kterému skončilo funkční období, může být jmenován
opakovaně.
3) Funkce Hospodáře je neslučitelná s funkcí člena Správní rady.
4) Hospodářem může být pouze bezúhonná fyzická osoba starší 18 let.
5) Funkce Hospodáře zaniká:
a) úmrtím,
b) vzdáním se funkce písemným oznámením doručeným Správní Radě,
c) odvoláním Členské schůzí,
d) zánikem členství ve Spolku,
e) zánikem Spolku.
6) Hospodář kontroluje zejména:
a) dodržování stanov Spolku,
b) dodržování usnesení Členské schůze,
c) dodržování usnesení Výboru a vnitřních předpisů Spolku,
d) hospodaření spolku,
e) upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
7) Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
8) Pro Členskou schůzi vypracovává Hospodář zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.
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Čl. 11
Zásady hospodaření
1.Majetek spolku tvoří dotace, sponzorské dary, členské příspěvky a jiné příjmy z činností při naplňování
cílů Spolku Je určen výhradně k plnění účelu a cílů spolku a k zajišťování těch činnosti, které k tomuto
účelu a cíli směřují .
2.Spolek hospodaří podle rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzi
3.Účetní agenda musí být vedena podle obecně platných předpisů.
4. Za hospodaření odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,
včetně účetní závěrky.

Čl. 12
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze,
b) rozhodnutím soudu.
2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, postupuje se při likvidaci v souladu se zákonem č. 89/2012
Sb., občanským zákoníkem.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1) Záležitosti, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
právním řádem České republiky.
2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.
3) Stanovy jsou vyhotoveny ve 2 stejnopisech, z nichž jeden bude uložen v dokumentech spolku a jeden
bude přiložen k návrhu na zápis do veřejného rejstříku.
Stanovy schváleny na Členské schůzi dne 30.10.2015

.......................................................
Předseda
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