Stanovy spolku „F POINT z.s.“
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek „F POINT z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Má sídlo v Jihlavě, Telečská 1802/68, 58601 Jihlava.

Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým uskupením občanů, v němž se spolčili lidé, kteří chtějí společně působit
v oblasti prevence sociálně-patologických a nežádoucích jevů ve společnosti, zejména v oblasti pomoci dětem,
začleňování cizinců a dalších vyloučených osob, a umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.
V tomto směru spolek působí, sdružuje a zaměstnává osoby.

Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
a)

vzdělávání a osvěta,

b) sociální služba,
c)

ochrana dětí a pomoc rodinám,

d) prevence,
e)

sdružování osob,

f)

praktická pomoc.

Čl. 4
Hlavní činnosti spolku
Hlavní činnosti spolku jsou zejména:
a)

Vzdělávání a šíření informací v souladu s charakterem spolku a se základním cílem (přednášky, semináře,
kulturně-vzdělávací akce, vzdělávací programy, kurzy apod.).

b) Registrované sociální služby.
c)

Podpora dětí, mládeže a rodin v kvalitní výchově a vzdělávání na těchto úrovních: formální (školy), neformální
(volnočasové aktivity a volný čas) a informální (výchova v rodinách).

d) Pomoc dětem (sociálně právní ochrana, materiální a praktická pomoc, pomoc pěstounským rodinám,
vyhledávání ohrožených dětí a následná pomoc, vzdělávání dětí i osob pečujících o děti, vedení dětí k řádnému
a zodpovědnému občanství).
e)

Aktivity směřující k pomoci osobám materiálně, kulturně i jinak vyloučeným ze společnosti nebo ohroženým
vyloučením včetně pomoci praktické (např. cizinci).

f)

Programy prevence nežádoucích jevů ve společnosti.

g) Programy osvěty a poznání křesťanských duchovních hodnot.
h) Spolčovací aktivity – pořádání různých druhů setkání různých věkových skupin za účelem charakteru spolku.
Pořádání setkání a dalších odpovídajících akcí směřujících k utváření společnosti respektující individualitu člověka
bez ohledu na regionální, etnický, kulturní či náboženský původ.

i)

Propagační a popularizační činnost k danému tématu (vydávání letáčků, publikací, knižních titulů, mediálních
nosičů, pořádání akcí).

j)

Vyhledávání, shromažďování a prezentace informací týkajících se témat charakteru spolku včetně odborných
studií a výzkumu.

k)

Poskytování praxe studentům středních, vyšších a vysokých škol.

l)

Poskytování bezplatných poradenských služeb.

m) Koordinace a zastřešení aktivit týkajících se charakteru spolku.
n) Účast ve správních i jiných řízeních, týkajících charakteru spolku.
o) Spolupráce s úřady, institucemi a dalšími aktéry v oblasti charakteru spolku.

Čl. 5
Členství ve spolku
1.

Členství ve spolku je dvojí – řádné (vč. zakládajícího člena) a aktivní.

2.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež je uvedena v listině Dohoda o založení spolku.

3.

Obojí členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška
musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, kontaktní údaje, datum podání přihlášky
a vlastnoruční podpis žadatele.

4.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

5.

Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

6.

Řádný člen spolku má právo zejména:
a)

účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c)
7.

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Řádný člen spolku je povinen zejména:
a)

dodržovat Stanovy a Provozní řád

b) hájit zájmy spolku,
c)

sdělovat Radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

8.

Aktivním členem se může stát také osoba mladší 18ti let se souhlasem zákonného zástupce.

9.

Aktivní člen spolku má právo zejména:
a)

účastnit se aktivit spolku,

b) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
10. Aktivní člen je povinen zejména:
a)

aktivně se podílet na činnosti spolku,

b) dodržovat Stanovy a Provozní řád
c)

hájit zájmy spolku,

d) platit členské poplatky,
e)

sdělovat Radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé
porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní činnosti ani neprojevuje o spolek zájem po dobu
jednoho roku.

Čl. 7
Orgány spolku
1.

Členská schůze
1.1.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze řádných členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a)

schválila případné změny stanov,

b) případně zvolila či odvolala členy Rady spolku a Výboru
c)

schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e)

stanovila výši členských příspěvků,

f)

schválila rozpočet spolku na příští období,

g) rozhodla o vyloučení člena spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
1.2. Zasedání Členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční
většina členů. Není-li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní Členskou schůzi do
jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu
na počet přítomných členů.
1.3. Členská schůze bude svolána i v případě, že polovina členů spolku podá ke svolání podnět.
1.4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
2.

Výbor
2.1. je statutárním orgánem a působí jako kolektivní statutární orgán na území ČR,
2.2. má nejméně 2 členy – předsedu, místopředsedu, případně na základě volby Členskou schůzí další
místopředsedy,
2.3. členové Výboru jsou statutární zástupci spolku, každý z nich působí jako samostatný statutární zástupce, jedná
samostatně jménem spolku a disponuje samostatným podpisovým právem,
2.4. předseda řídí činnost spolku,
2.5. místopředsedové zastupují předsedu v době nepřítomnosti, jednají v duchu, kterým předseda spolek řídí,
2.6. členové Výboru jsou současně členy Rady spolku,
2.7. jednání Výboru probíhají obvykle v rámci jednání Rady spolku, lze však uskutečnit samostatné jednání Výboru.

3.

Rada spolku
3.1. je výkonným a řídícím orgánem,
3.2. má nejméně 3 členy,
3.3. schází se nejméně 4x ročně osobně nebo formou elektronické komunikace, podnět k setkání dává kterýkoli člen
Rady spolku, schůze řídí předseda,
3.4. svolává Členskou schůzi nejméně 1x ročně, případně na návrh alespoň poloviny členů,
3.5. předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření za předchozí rok, koncepci činnosti a návrh rozpočtu
na další rok,
3.6. přijímá či odmítá žadatele o členství po předložení jejich písemné přihlášky,
3.7. dle potřeby navrhuje nové zástupce do Rady spolku,
3.8. rozhoduje nadpoloviční většinou, vyjma rozhodování dle b. 3.11 a 3.12.

3.9. v případě, že všichni členové spolku jsou současně členy Rady spolku, jsou setkání Rady spolku současně
Členskou schůzí.
3.10. V případě úmrtí člena Rady spolku postupují zbývající členové Rady a spolku tak, aby pozůstalé rodině nevznikly
žádné škody a naopak jim byla ztráta blízké osoby co nejvíce kompenzovaná, současně podniknou neprodlené
kroky ke stabilizaci organizace v duchu těchto stanov.
3.11. Odvolání člena Rady spolku (mimo člena Výboru) je možné v případě, že jsou splněny všechny tyto podmínky:
a)

vzniknou závažné nedostatky v práci a jednání tohoto člena (prokazatelné poškození dobrého jména spolku,
svévolné zanedbávání povinností s možnými vážnými důsledky, jednání proti stanovám a základnímu poslání,
pravomocné odsouzení k výkonu trestu apod.)

b) důvody k odvolání jsou předem Radou spolku, následně též Členskou schůzí, s tímto členem projednány a
písemně zaznamenány (je-li možná náprava, musí být ponechán prostor k nápravě a k dalšímu kroku se přistoupí
pouze, pokud k nápravě nedojde),
c)

odvolání navrhne Rada spolku tak, že předloží návrh k odvolání Členské schůzi, která rozhodne 2/3 většinou
hlasů o odvolání.

3.12 Odvolání člena Rady spolku, který je současně členem Výboru a statutárním zástupcem je možné pouze ze
zvláště závažných důvodů, jako je např. pravomocné odsouzení ze spáchání úmyslného trestného činu, dlouhodobý
vážný zdravotní stav, který neumožňuje adekvátní rozhodování a je potvrzen lékařem, hrubé zneužití pravomoci, či
velmi významné poškození dobrého jména spolku, a to dle postupu v 3.11, avšak rozhodnutím ¾ většiny všech členů.

Čl. 8
Organizační, jednací a provozní řád spolku
1.

Konkrétní pravomoci Členské schůze a Rady spolku a jednotlivých členů, pravidla hospodaření, pracovní vztahy a
další potřebné úkony upravuje samostatný dokument Provozní řád, jehož součástí je organizační a jednací řád.

2.

Provozní řád schvaluje na svém setkání Členská schůze.

3.

Provozní řád musí být v souladu se Stanovami.

4.

Provozní řád může odkazovat na další potřebné dokumenty např. etický kodex, standardy kvality, směrnice.

Čl. 9
Hospodaření spolku
1.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.

Zdroji majetku jsou zejména příspěvky, dary, dotace, granty, fakturované služby z výkonu hlavní činnosti, dobrovolná
práce a vstupné.

3.

Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, Provozním řádem spolku a rozhodnutími
Členské schůze v tomto pořadí.

4.

S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé Členské schůzi.

5.

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem
činnosti.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.

Stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne 12. 2. 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku
vedeného u Krajského soudu v Brně.
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