Stanovy občianskeho združenia
DAJME RADU
Článok 1.
Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je: DAJME RADU
2. Sídlom občianskeho združenia je: Poľská 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Článok 2.
Všeobecné ustanovenia
1. Združenie je dobrovoľným združením ľudí, ktorí vykonávajú všeobecne prospešnú
činnosť pre obyvateľstvo, prostredníctvom tohto združenia.
2. Združenie je samostatný právny subjekt.

Článok 3.
Ciele a činnosti
1 Cieľom združenia je pomáhať chorým deťom, ich blízkym a rodinám najmä vo vedomostnej
rovine, rozvíjať aktivity a presadzovať aktívnu participáciu ľudí z priestoru v ich možnostiach
p o m o c i na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni v oblastiach:

a) prekladov lekárskych správ do cudzích jazykov pre ďalšie konzultačné účely,
b) edukácie smerom ku možnostiam konzultácie s viacerými lekárskymi odborníkmi,
c) pomoci pri zabezpečení konzultácie,
d) edukácie „poznaj lepšie diagnózu“,
e) získavania kontaktov špecializovaných medicínskych a liečebných zariadení na Slovensku
a v zahraničí,
f) podporných liečebných postupov,

g) poradenstvo v oblasti legislatívnych postupov,
h) spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami.
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2. Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať činnosť predovšetkým v týchto
oblastiach :
a) úzka spolupráca s odborníkmi v jednotlivých oblastiach a ich združovanie,
b) publikačná činnosť,
c) organizácia pracovných stretnutí, seminárov, prednášok, podujatí a konferencií,
d) spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, združeniami, orgánmi
verejnej správy a pod. v tuzemsku i v zahraničí,
e) reklamná a propagačná činnosť,
f) výskum trhu a verejnej mienky.

3. Združenie je oprávnené vykonávať činnosti podľa bodu 2 tohto článku spôsobom a v
rozsahu, ktoré priamo súvisia s plnením cieľov združenia podľa bodu 1 tohto článku.
Článok 4.
Členstvo
1. Členom združenia môže byť každá fyzická osoba vo veku minimálne 15 rokov, ktorá
súhlasí so stanovami a s cieľmi združenia. Výnimky z týchto podmienok udeľuje
predsedníctvo združenia.
2. Členstvo v združení je dobrovoľné.
3. Členstvo v združení vzniká registráciou člena na základe prihlášky o členstvo v združení.
4. Členstvo v združení zaniká:
a) dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia doručeným
na adresu sídla združenia,
b) vylúčením dvojtretinovou väčšinou V a l n é h o z h r o m a ž d e n i a na návrh
Predsedníctva,

c) úmrtím,
d) stratou spôsobilosti na právne úkony.
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Článok 5.
Práva a povinnosti členov
1. Člen ma právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, žiadosťami, pripomienkami
a sťažnosťami,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
e) byť informovaný o programoch, aktivitách a podujatiach organizovaných
združením.
2. Povinnosti člena sú najmä:
a) dodržiavať stanovy a iné vnútorné predpisy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) nekonať v rozpore so záujmami združenia.

Článok 6.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo.

Článok 7.
Valné zhromaždenie
1) Valné zhromaždenie je orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov/členiek
združenia. Právnické osoby sú zastúpené štatutárnym orgánom alebo ním poverenou osobou.
2) Valné zhromaždenie najmä:
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b) volí a odvoláva členov/členky predsedníctva
c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
e) rozhoduje o zrušení združenia.
3) Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, spravidla
jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 1/3
členov/členiek združenia. Valné

zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná

nadpolovičná väčšina všetkých členov/členiek. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov/členiek.

Článok 8.
Predsedníctvo
1) Predsedníctvo je najvyšším výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia v
období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2) Predsedníctvo má najmenej 2 členov/členky, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby najmenej raz štvrťročne. Jeho rokovania zvoláva a
riadi predseda/ predsedkyňa.
Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členiek/členov.
Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov/členiek.
3) Predsedníctvo najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia a vnútroorganizačné predpisy, ich zmeny a doplnky,
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
c) má právo kooptovať novú/nového členku/člena po jednomyseľnom rozhodnutí
predsedníctva,
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
e) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,

4

f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby
rozhodlo o zrušení združenia,
g) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
h) člen/členka predsedníctva môže v prípade svojej neúčasti na zasadnutí písomne splnomocniť
zástupcu, ktorý sa môže za ňu/ňho zúčastniť hlasovania
4) Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,
b) ustanovovať koordinátora/koordinátorku, ktorý/á je v pracovnom pomere,
c) prijímať ďalších zamestnancov/zamestnankyne do pracovného pomeru.
5) Predseda a podpredseda
1. Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a podpredseda/ovia. Títo sú oprávnení konať
a podpisovať v mene združenia každý samostatne.

Článok 9.
Hospodárenie združenia a jeho zásady
1. Majetok združenia slúži na všestranný rozvoj organizácie a jej ekonomické zabezpečenie.
2. Majetok združenia spravuje Predsedníctvo
združenia.
3. Združenie získava prostriedky nevyhnutné na plnenie úloh najmä z:
a) vlastného majetku a vlastnej hospodárskej činnosti;
b) dotácií;
c) darov a odkazov;
d) ďalších príjmov.
4. Prostriedky občianskeho združenia sú účelovo viazané a možno ich použiť len na realizáciu
cieľa občianskeho združenia uvedeného v čl. 3. a zároveň v medziach zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v jeho aktuálnom znení, najmä však na:
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a) zabezpečenie činnosti občianskeho združenia,
b) odmeny za práce uvedené v bode a),
c) odmeny za práce objednané občianskym
združením,
d) hotové výdavky spojené s výkonom prác pre občianske zduženie,
e) odmeny za správu občianskeho združenia.
5. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. S hnuteľným a
nehnuteľným majetkom, ktoré je vo vlastníctve alebo pod správou združenia hospodári
združenie. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa
združenia.
6. Hospodárenie podrobnejšie upravuje hospodársky poriadok združenia.

Článok 10.
Zrušenie združenia
1. O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenie združenia a to dobrovoľným
rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
2. Spolu s rozhodnutím o zrušení formou dobrovoľného rozpustenia, menuje
Predsedníctvo združenia likvidátora, ktorý vykonáva likvidáciu majetku združenia. Na
likvidáciu majetku združenia sa primerane použijú ustanovenia § 70 až § 75 Obchodného
zákonníka.
Článok 11.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Podrobnosti činnosti združenia upravuje rokovací poriadok, hospodársky poriadok,
poriadok kontrolnej komisie a organizačný poriadok.
2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
3. Funkčné obdobie volených funkcionárov združenia je päť rokov a začína plynúť dňom
zvolenia do funkcie.
4. Prípravný výbor je zároveň prvým Predsedníctvom združenia, ktoré prijíma nových
členov združenia. Funkčné obdobie prvého Predsedníctva trvá do prvého zasadnutia Valného
zhromaždenia združenia, resp. do nových volieb členov predsedníctva.
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