STANOVY
NÁŠ SVĚT, z.s.

Článek 1
Název a sídlo
Název:
Sídlo:
IČ:

NÁŠ SVĚT, z.s. (dále jen spolek)
Přecechtělova 2229/6, Praha 13 155 00
26597586
Článek 2
Právní subjektivita

NÁŠ SVĚT, z.s. je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, sdružuje členy na základě společného
zájmu.
Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra, vzniklým podle zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Článek 3
Cíle a činnost spolku
1)
Cílem spolku je sdružovat občany všech národností, zejména občany romské národnosti. Šíření
občanského právního vědomí a snaha o vytvoření prostoru ke komunikaci ve společnosti.
2)
Činnosti spolku:
•
•
•
•
•
•

Zřízení a provoz centra dětí a mládeže
Podpora vzdělávání ve všech jeho oblastech
Podpora kulturně uměleckých aktivit
Rozvíjení kultury a tradic romského etnika
Rozvíjení volnočasových aktivit dětí a mládeže
Aktivity směřující k rozvoji a zachování romského jazyka a kultury Romů
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•
•
•
•
•

Realizace projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnávání
Realizace projektů v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence
Realizace projektů v oblasti kultury a umění, tělovýchovy, sportu a volnočasových
aktivit
Práce s dětmi a mládeží, práce s dětskou skupinou
Spolupráce se státní správou a samosprávou

Článek 4
Členství ve spolku
1)
Členem spolku se může stát každý občan ČR, který je starší 15 let, souhlasí se stanovami a
účastní se jeho činností.
2)
Přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Valná hromada, pro přijetí je nutný
souhlas většiny přítomných.
3)
Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku.
4)
Členství zaniká vzdáním se členství, rozhodnutím orgánů o vyloučení člena, úmrtím člena nebo
zánikem spolku. Vzdání se členství musí být písemné a musí být doručeno Valné hromadě,
dnem tohoto doručení členství zaniká. Návrh na vyloučení člena může být podán pro
opakované porušení stanov anebo jednání, které je v rozporu se stanovami a cíli spolku.
5)
Člen má právo podílet se na činnosti spolku, volit a od 18 let být volen do orgánů spolku,
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
Člen má povinnosti dodržovat stanovy spolku, aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.

Článek 5
Orgány spolku a jeho pravomoci
1)
Valná hromada – nejvyšší orgán
Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, která rozhoduje o:
• Změnách stanov
• Zániku spolku a vypořádání jeho majetku
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•
•
•

Přijímání a vyřazování členů spolku
Složení předsednictva
Jakýchkoliv dalších nutných záležitostech spojených s chodem spolku

Valná hromada volí Předsednictvo na dobu neurčitou, tedy do doby, než Valná hromada
nerozhodne o změně složení předsednictva.
Valná hromada se schází nejméně jedenkrát za rok na výzvu předsedy.
K usnášeníschopnosti je třeba přítomnosti alespoň jedné třetiny členů spolku.
2)
Předsednictvo – statutární orgán
Statutárním orgánem spolku je Předsednictvo, které jedná jménem spolku a zastupuje ho
navenek. Řídí činnost spolku, kontroluje aktivity a chod spolku mezi jednáními Valné
hromady.
Předsednictvo je odpovědné Valné hromadě, které předkládá výroční zprávu o aktivitách
spolku a zprávu o hospodaření spolku.
Předsednictvo je tříčlenné a schází se nejméně 4 krát do roka. Schůzi svolává předseda
písemnou formou tak, aby termín byl členům znám nejméně 5 dní před schůzí Předsednictva.
Předsednictvo volí ze svých členů předsedu na funkční období 3 roky.
Předsednictvo je usnášeníschopné, sejde-li se nadpoloviční většina členů.
3)
Předseda
Předsedu volí Předsednictvo z řádných členů spolku.
Předseda svolává a řídí schůze Předsednictva a jednání Valné hromady.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Valné hromady a Předsednictva, vedení účetní
evidence a plynulý chod spolku mezi schůzemi Valné hromady a Předsednictva.

Článek 6
Hospodaření spolku
1)
Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými předpisy právního řádu České republiky.
Předsednictvo předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření.
2)
Finanční zdroje pro činnost spolku v souladu s cílem spolku tvoří dary, příspěvky z veřejných
zdrojů, granty a dotace.
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3)
Výdaje spolku jsou výdaje související s plněním cílů činnosti spolku.

Článek 7
Zánik spolku
Předsednictvo určí, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem. Podmínkou zániku spolku je
vypořádání všech práv a závazků, které spolek nabyl za dobu trvání ve smyslu zákona o
sdružování občanů.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
Z rozhodnutí Předsednictva nebo Valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku
z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli spolku a podporují je.
Při jmenování přebírají listinu čestného člena spolku. Čestní členové spolku nemají hlasovací
právo.

V Praze dne 27.7.2018
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