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článek I.
Úvodní ustanovení
Název občanskéhosdnržení : RYBKA zÍ.'ráceně : Í' RYBKA

'o

( dáIej.n " sdružení"

článek II.
Právní postavení sdružení
Sdruženíje dobrovolné, nezávislé, sdružujícíčleny nazáHadě společnéhozájmu.
2. Sdruženíje právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitřa.
1.

Clánek III.
Cíl činnosti sdružení
Cílem sdruženíje pomahat osobám ohroženým drogovou závislostí.
) Zatímto úěelem sdruženízajistí terapii drogově závislých v komunitních domech,
Poradenskou činnost v kontaktních a poradenshých centrech, kluby typu denních
preventlvúa osvětovou činnosto chraněné dílny a chráněná bydlení,
stacioniaů, :----_4
pracovm teraplr Kllentu apod.
1.

).

Clánelr VI.
organy sdružení
orgány sdruženíjsou:
a) valná hromada
b) vybor
c) revizní komise

d) sekretariát sdruŽení

článek VII.
Valná hromada
1.

2.
J.

4.

5.

Valná hromada je nejvyššímorgánem sdružení.
Valnou hromadu tvoří všichni členovésdruŽení.
Valnou hromadu svolává vybor dle potřeby, nejméně však 1 x ročně.
Výbor svolává valnou hromadu vžďy,kdyžo to požádá nejméně polovina členů
sdružení.
Valná hromada zejména
a) roáoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdruženípro příslušnéobdobí, výročnísprávu sdruženía roční
uzávěrku hospodaření.
c) volí na dobu dvou let členy ýboru arevimíkomise
d) roáoduje o zrušeníčlenswí
e) rozhoduje o zrušenísdružení
Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční,většina všech členů.

čtánet vlil.
Revimí komise
1.

Revizní komise je kontrolním orgánem sdruŽení, ktery Za svou činnost odpovídá valné

hromadě.
Revizní komise má nejméně 3 členy.
J^. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdruŽení a upozoňuje ýbor na
zjištěnénedostatky apodávánávrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1 x
ročně.
')

článet< u<.

Výbor
Výbor
2. Výbor
a
J. Výbor
Výbor
1.

4.

je ýkonným orgánem sdružení, kteď za svou ěinnost odpovídá valné hromadě.
má nejméně 3 členy.
řídíěinnost sdruženív obdobÍmezizasedáru valné hromady.
svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, 4 x ročně.

Výbor zejména;
a) volí ze svých členůpředsedu
b) koordinuje činnost sdružení

a místopředsedu rnýboru

c) svolává valnou hromadu

d) zpracovávápodklady pro roáodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí zaěIena sdružení.

5. Předseda a místopředseda vyboru zasfupují sdruženínavenek a jednají jeho jménem.
6. K zajištěníčinnosti sdruženímůžeýbor zÍíďit sekretariát sdružení.
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpolovičnívětšina všech jeho členů.Výbor

rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

článek X.
Zásady hospodaření

SdruŽení hospodaří s moviým i nemoviým majetkem
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky ffzickych a právniclqých osob
b) vynosy majetku
c) příjmy z činnosti při naplňování cílůsdružení
d) Příjmy z nadací
e) ýdělečná činnost sdruŽení
3. Za hospodaření sdruženíodpovídá výbor, kteď kaŽdoročně předkládávalné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně finančníuzávěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročníhorozpočtu schváleného valnou hromadou.
1.
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článek xr.
Zánik sdružení
Sdruženízaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučeníms jiným sdruženímz rozhodnutí valné
hromady
b) roztrodnutím ministerstva vnitra
2. Zaniká-|i sdruženídobrovolným rozpuštěním, roáodne současně valná hromada
o
způsobu maj etkového vypořádání.
1.

ČHnek XII.
Závěrečná ustanovení

Zarozhodnutí valné hromady mohou byt jmenováni čestníčlenovésdruŽení z
osobností na poli vědy, kulfury, politiky, školstvíaj., kteří souhlasí s cíli sdruŽení
a
qodporují je. Při jmenování přebírají tito jmenovaci listinu čestnéhočlena sdruŽení.
) SdruženímůženazáHadě rozhodnutí valné hromady vydat organizační
řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní
orgány s peticemi.
4. Toto sdružení vz:rtká registrací ministerstvem vnitra.
1.
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čla',ex m
clánky l',2',3

se ve zrrění stanov a dopliíku z3l.|.2oo5

rušíamhraatjitímto textem:

Cílem-sdruženíje pomoc osobárn ohroženým drogovou
ávislostí, alkoholem' sociálním
vyloučenírqse zarrěřením na celé rodiny' matky-s děfiru' oběti
domacího níJj.i|t,seniory.
2. Zatimto účelernsdruženízajisti:
- chrránáré byďení v azylovémdomě zejm&nprorodinyJ s dětmi, matky s dětmi, oběti
domácího ná$lt osoby drogově
"áúskapod.'
- prwentivní,vzÁělátvaaa poradenskou
anoost Hientům' pracovní terapii apod.
3. Pro naplnění cilů můžesdruželrívstoupi!
účastnit* či*;a'nebo podilJi_íiaoru*
dďších poskytovatelů sociálních sfužeb o rozsahu
u áilb" zapojffiirozhoduje vatná
hr-omadl sdružení' k*:"
předsďu
ouaanst ito sdruženízasfupoválrím
P yověňrje
sdruženíve funkci 7akladatele,
zfiznvatele.
1.

v

Týně nad Vltavou 26.|ďrn2o}g

Schváleno Vďnou hromadou občanskéhosdružeÍú
Rýka

26.lúm2o09
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