Stanovy občianskeho združenia
úplné znenie stanov združenia zo dňa 22.10.2001 registrovaných Ministerstvom vnútra dňa
6.11.2001 pod č. VVS/1-900/90-19167 v znení zmien a dodatkov.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Názov občianskeho združenia:
Poradňa pre občianske a ľudské práva (ďalej len „Združenie“)
Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice
Čl. II
Právne postavenie
1.

Združenie je dobrovoľné, nezávislé, združujúce členov a členky na základe spoločného
záujmu.

2.

Združenie je právnickou osobou.
Čl. III
Ciele a zameranie činnosti

1.

Združenie má za cieľ presadzovať dodržiavanie občianskych, ľudských práv
a základných slobôd v Slovenskej republike a rozvíjať ich plnú realizáciu v súlade
s ratifikovanými medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd.

2.

Za týmto účelom združenie najmä:
a) rozvíja programy zamerané na ochranu ľudských práv a slobôd, práv spotrebiteľov
a ochranu práv znevýhodnených skupín obyvateľstva;
b) rozvíja programy zamerané na vykonávanie sociálnej prevencie a na poskytovanie
sociálneho poradenstva;
c) rozvíja programy zamerané na presadzovanie a obhajobu práv žien;
d) rozvíja programy zamerané na oblasť integrácie a rozvoja národnostných menšín,
etnických skupín a cudzincov;
e) podáva podnety vo veci zlaďovania vnútroštátnych právnych predpisov
s ratifikovanými dohovormi o ľudských právach a základných slobodách;
f) sleduje legislatívne aktivity vládnych orgánov so zreteľom na napĺňanie záväzkov
plynúcich z ratifikovaných dohovorov o ľudských právach a základných slobodách;
g) upozorňuje na prípadné prejavy diskriminácie, porušovanie zásady rovnakého
zaobchádzania a navrhuje systémové riešenia v tejto oblasti;
h)
poskytuje v oblasti ochrany pred diskrimináciou právne poradenstvo a
zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi;
i) sleduje a analyzuje neriešené problémy osôb ohrozených bezdomovectvom (osoby
bez prístrešia) a podporuje koncepčné riešenia pomoci takýmto osobám;
j) ponúka informačný a poradenský servis v oblasti ochrany ľudských práv pre
potreby fyzických osôb; právnických osôb, mimovládnych organizácií
a pracovníkov a pracovníčky orgánov štátnej a verejnej správy a iných orgánov
a inštitúcií;
k) organizuje vzdelávacie podujatia v oblasti súvisiacich s predmetom jeho činnosti;

l)
m)
n)

o)
p)

rozvíja programy súvisiace s ochranou práv detí, propaguje všetky vhodné formy
mimo ústavnej rodinnej starostlivosti so zvláštnym ohľadom na Dohovor o právach
dieťaťa;
presadzuje väčšiu otvorenosť väzenského systému a podporuje širšie využívanie
alternatívnych trestov;
rozvíja programy súvisiace s ochranou práv osôb umiestnených vo všetkých
inštitúciách , kde je obmedzená sloboda pohybu (najmä ústavné zariadenia pre deti
a mládež, zariadenia pre výkon trestu a väzby, liečebne pre dlhodobo chorých,
domovy dôchodcov, uzatvorené oddelenia psychiatrie);
usiluje sa o zvyšovanie právneho povedomia občanov a v potrebných oblastiach
rozvíja programy právnej pomoci, aby tak prispelo k vyššej úrovni vynútiteľnosti
práva v SR;
poskytuje sociálne a iné poradenstvo osobám v hmotnej, sociálnej a materiálnej
núdzi.
Čl. IV
Členstvo

1.

Členstvo v združení je dobrovoľné.

2.

Členom/ členkou združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické
osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi Združenia.

3.

O prijatí za člena/ členku rozhoduje na základe prihlášky Rada Združenia.

4.

Členstvo vzniká dňom prijatia za člena/ členku.

5.

Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena/ členky písomným oznámením Rade združenia;
b) úmrtím člena/ členky;
c) zrušením členstva na základe rozhodnutia Rady združenia;
d) zánikom Združenia;
e) u právnickej osoby jej zánikom.
Čl. V
Práva a povinnosti členov/členiek

1.

Člen/členka má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti Združenia;
b) voliť do orgánov Združenia;
c) byť volený/á do orgánov Združenia;
d) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich
vyjadrenie.

2.

Člen/členka má povinnosť najmä:
a) dodržiavať stanovy Združenia;
b) aktívne sa podieľať na plnení cieľov Združenia;
c) svedomito vykonávať funkcie v orgánoch Združenia.

Čl. VI
Orgány Združenia
Orgány Združenia sú:
a) Rada;
b) Predseda/Predsedníčka Združenia;
c) Revízna komisia;
d) Správna rada.
Čl. VII
Rada
1.

Rada je najvyšším orgánom Združenia.

2.

Členmi a členkami Rady sú všetci členovia a členky Združenia.

3.

Radu zvoláva predseda/predsedníčka Združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát
ročne, alebo ak o to požiada najmenej jedna tretina členov/ členiek Združenia;

4.

Rada najmä
a) koordinuje činnosť Združenia;
b) schvaľuje úlohy Združenia na príslušné obdobie, výročnú správu Združenia,
rozpočet Združenia a ročnú uzávierku Združenia;
c) rozhoduje o prijatí člena/členky Združenia;
d) rozhoduje o zrušení členstva člena a členky v Združení;
e) volí zo svojich členov/členiek predsedu/ níčku a podpredsedu/ - níčku;
f) udeľuje poverenie podpredsedovi/ podpredsedníčke Združenia na konanie v mene
Združenia v neprítomnosti predsedu/ predsedníčky Združenia;
g) navrhuje členov a členky Revíznej komisie;
h) navrhuje členov a členky Správnej rady;
i)zvoláva Správnu radu;
j)pravidelne, najmenej 1 x ročne informuje Správnu radu o činnosti Združenia;
k) zodpovedá za hospodárenie Združenia;
l)predkladá Revíznej komisii každoročne do 30.4. správu o hospodárení, vrátane
finančnej uzávierky;
m) rozhoduje o zmenách stanov Združenia;
n) môže vydať organizačný resp. iný vnútorný poriadok Združenia;
o) rozhoduje o zrušení Združenia alebo o zlúčení Združenia s iným združením.

5.

Na zabezpečenie činnosti Združenia môže Rada zriadiť kanceláriu Združenia
a detašované pracoviská podľa svojho uváženia.
Čl. VIII
Hlasovanie Rady

1.

Hlasovacie právo v Rade majú všetci členovia a členky Združenia.

2.

Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov/členiek
Združenia.

3.

Na prijatie rozhodnutia Rady je potrebná väčšina hlasov prítomných členov/členiek.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu/predsedníčky. V rozhodnutí Rady sa
uvedie i menšinový názor, ak sa zaň vyslovila aspoň jedna tretina prítomných členov/
členiek.
Čl. IX
Predseda/Predsedníčka Združenia

1.

Predseda/ predsedníčka je výkonným orgánom Združenia.

2.

Predseda/predsedníčka Rady zastupuje Združenie navonok a koná v jeho mene. Ak
Združenie zastupuje iný člen/členka Rady, môže tak konať na základe písomného
splnomocnenia predsedu/predsedníčky Združenia.

3.

Predsedu/predsedníčku volí Rada Združenia zo svojich členov/ členiek.

4.

Predseda/predsedníčka je volený/á na obdobie maximálne 7-ich rokov.

5.

Predseda/predsedníčka najmä
a) zvoláva Radu podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne, alebo ak o to požiada
najmenej jedna tretina členov/ členiek Združenia;
b) menuje členov a členky Revíznej komisie na návrh Rady;
c) menuje členov a členky Správnej Rady;
d) môže udeliť písomné splnomocnenie na zastupovanie Združenia inému členovi/
členke Združenia alebo tretej osobe.

6.

Podpredseda/podpredsedníčka je zástupcom/ zástupkyňou Predsedu/Predsedníčky
a vykonáva právomoci predsedu/predsedníčky v jej/jeho neprítomnosti na základe
poverenia Rady.

7. Podpredsedu/podpredsedníčku volí Rada Združenia zo svojich členov/členiek.
Čl. X
Revízna komisia
1.

Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia.

2.

Revízna komisia má 3 členov/členky.

3.

Členov a členky Revíznej komisie menuje predseda/ predsedníčka Združenia na návrh
Rady.

4.

Revízna komisia najmä
a) vykonáva dohľad nad hospodárením Združenia;
b) upozorňuje Radu na zistené nedostatky a podáva Rade návrhy na ich odstránenie;
c) podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne vykonáva kontrolu.

Čl. XI
Správna rada
1.

Správna rada je poradným orgánom Združenia.

2.

Členovia a členky Správnej rady nemusia byť členmi a členkami Združenia.

3.

Členov a členky Správnej rady menuje predseda/predsedníčka Združenia na návrh Rady
Združenia na obdobie maximálne 5 rokov.

4.

Správna rada má svojho predsedu/predsedníčku, ktorého/ ktorú volia členovia a členky
Správnej rady. Predseda/predsedníčka Správnej Rady riadi činnosť Správnej rady a
zvoláva jej zasadnutia.

5.

Správna rada môže vydávať stanoviská týkajúce sa rôznych otázok súvisiacich
s činnosťou a cieľmi Združenia. Stanoviská Správnej rady majú pre orgány Združenia
odporúčajúci charakter.

6.

Správna rada zasadá podľa potreby. Zasadanie Správnej rady zvoláva predseda/
podpredseda Správnej rady alebo Rada.
Čl. XII
Zásady hospodárenia

1. Združenie môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi
za účelom dosiahnutia stanovených cieľov a skvalitnenia činnosti združenia.
2. Môže vydávať periodické a neperiodické publikácie.
3. Výdavkami združenia sú výdavky na činnosť združenia smerujúcu k napĺňaniu cieľov
združenia a výdavky na správu združenia.
4. Finančné zdroje na činnosť združenia sú: dary, dotácie a sponzorské príspevky, príjmy z
vlastnej hospodárskej činnosti, dedičstvá zo závetu, výnosy z verejných zbierok, lotérií a
iných hier, asignácia dane.
Čl. XIII
Zrušenie Združenia
1. Združenie sa zrušuje:
a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Rady;
b) zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia Rady;
c) rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
2. Ak sa Združenie zruší dobrovoľným rozpustením, rozhodne Rada súčasne o spôsobe
majetkového vyporiadania.

Čl. XIV
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Združenie môže na základe rozhodnutia Rady vydať organizačný resp. iný vnútorný
poriadok Združenia.
2. Členovia /členky prípravného výboru sa stávajú členmi Združenia v deň jeho registrácie.
Čl. XV
Účinnosť
1. Stanovy Združenia nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Združenia Ministerstvom vnútra
SR.
2. Tieto stanovy predstavujú úplne znenie stanov zo dňa 22.10.2001 registrovaných
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 6. novembra 2001 pod číslom VVS/1900/90-19167 v znení všetkých ich zmien a dodatkov.
V Košiciach dňa 28.02.2011

