Stanovy
Občianskeho združenia Jasmína
Podľa zákona č.83/90 Zb. zriaďuje sa na dobu neurčitú Občianske združenie: Jasmína,
ktoré je právnickou osobou.
I.
Názov a sídlo občianskeho združenia
Názov: Jasmína
Sídlo: Detský domov Brezno, Fraňa Kráľa 4, Brezno 977 01
II.
Cieľ združenia
Cieľom združenia je podporovať činnosti opustených detí so špeciálno-výchovnovzdelávacími potrebami v detskom domove a to hlavne v oblasti:
1. výchovno-vzdelávacej
2. kultúrno-spoločenskej

3. rekreačno – športovej
4. sociálnej

rozvoj nadania a zručností
podpora mimoškolskej činnosti
rozvoj kultúrnych aktivít
rozvoj umeleckých schopností detí
ušľachtilé trávenie voľného času
podpora harmonického rozvoja
prázdninové, poznávacie a liečebno –
rehabilitačné pobyty detí
podpora športových aktivít
pomoc pri odchode chovancov z detského
domova
III.
Členstvo v združení

1. Členom združenia môže byť fyzická alebo právnická osoba
2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej
žiadosti uchádzača o členstvo
3. Každý člen združenia má právo rozhodnúť a byť informovaný o čerpaní a využití
prostriedkov, ktoré vlastní združenie
4. Povinnosťou člena združenia je : dodržiavať stanovy združenia:
- pomáhať pri plnení cieľov združenia
- zúčastňovať sa na členských schôdzí
5. Členstvo v združení zanikne dobrovoľným rozhodnutím člena o zrušení členstva alebo
rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia za porušovanie stanov združenia

IV.
Orgány združenia
Najvyšší orgán združenia je členská schôdza. Členskú schôdzu tvoria všetci členovia
združenia.
Členská schôdza: - rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- schvaľuje plán činnosti a výročnú schôdzu
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu a kontrolný orgán
Výkonný orgán združenia je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu.
Výkonný orgán: - riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje
základné materiály na tieto rokovania
Štatutárnym orgánom združenia je predseda
Kontrolným orgánom je revízna komisia
Revízna komisia: - je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá
najvyššiemu orgánu
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie
- kontroluje dodržiavanie stanov
V.
Zásady hospodárenia združenia
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Zdrojmi majetku sú: dary od FO, dotácie, granty od PO a 2% z dane.
Výnosy z majetku môžu byť použiteľné len na podporu cieľa združenia.
VI.
Zánik združenia
O zániku združenia rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr
vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia
najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje
podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti ( § 70 až 75).
VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Združenie vzniká a nadobúda právnu subjektivitu dňom jej registrácie na Ministerstve vnútra
SR.

