STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

MELÓDIA SRDCA
podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Článok I.
Základné ustanovenia
1.1

Názov občianskeho združenia je MELÓDIA SRDCA (ďalej v texte len „združenie"). Združenie je
dobrovoľnou neziskovou, organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré sa usilujú
realizovať ciele združenia uvedené v článku II. týchto stanov.

1.2

Sídlom občianskeho združenia MELÓDIA SRDCA je adresa: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06
Bratislava - Rača. Združenie pôsobí na celom území Slovenskej Republiky.

1.3

Združenie je oprávnené vytvárať si organizačné jednotky združenia, pobočky, ktoré nebudú disponovať
samostatnou právnou subjektivitou ani vlastnými rozhodovacími právami. Takto vytvorené
organizačné jednotky budú vystupovať v mene združenia.

1.4

Združenie pri napĺňaní cieľov, ustanovených v článku II. týchto stanov, presadzuje zákaz
diskriminácie bez ohľadu na pohlavie, národnosť, etnickú príslušnosť, rasu, farbu pleti, náboženské,
alebo politické zmýšľanie, sexuálnu orientáciu, sociálny pôvod, či inú odlišnosť, alebo rozdielne
postavenie, a to pri dôslednom zachovávaní ľudských práv a slobôd.

Článok II.
Ciele občianskeho združenia
2.1

Cieľom združenia je najmä, ale nie výlučne:
a) ochrana ľudských práv s osobitým zreteľom na práva žien, s cieľom odstrániť všetky formy násilia
páchaného na ženách a ich deťoch a eliminácia diskriminácie žien so zameraním na rodovú
rovnosť,
b) zabezpečovanie sociálno-právnej ochrany a pomoci jednotlivcom a rodinám pri uplatňovaní ich
práv a právom chránených záujmov,
c) poskytovanie komplexnej pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch,
sociálneho, psychologického a právneho poradenstva a podpory pre ženy zažívajúce násilie,
ich deti a sociálne znevýhodnené ženy,
d) podpora trvalo udržateľnej rodovej rovnosti v spoločnosti,
e) zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti, za
týmto účelom upozorňovanie na dôsledky násilia páchaného na ženách a deťoch v
Slovenskej republike,
f) pôsobenie v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a deťoch,
g) pomoc a podpora dysfunkčným rodinám pri vytváraní a udržaní trvalo funkčných a zdravých
rodinných vzťahov, s odkazom na dôležitosť takýchto rodinných vzťahov v súvislosti s bojom proti
násiliu páchanému na ženách.

2.2

Pri napĺňaní cieľov, uvedených v bode 2.1 týchto stanov, združenie vyvíja a podporuje
nasledovné činnosti, realizované bezplatne, odborne a kvalifikovane spôsobilými osobami,
dobrovoľníkmi, študentmi a dôchodcami s praxou v daných odvetviach:
a) sprostredkovanie uskutočňovania aktivít v oblasti krízovej sociálnej pomoci, poradenstva
a intervencie, sprostredkovanie zabezpečovania bezplatnej sociálnoprávnej ochrany a vykonávanie
sociálnej prevencie,
b) sprostredkovanie poskytovania
bezplatného právneho poradenstva a
odborného
psychologického poradenstva a služieb v centre pomoci združenia,
c) zabezpečovanie činnosti telefonickej linky Pomoci, ktorá slúži najmä ženám, ktoré hľadajú
pomoc v krízovej životnej situácii,
d) sprostredkovanie terénnej sociálnej práce, sociálnej a právnej asistencie, intervencie a
podpory, sprostredkovanie krízového ubytovania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania za
účelom zlepšenia života žien zažívajúcich násilie, ich detí a sociálne znevýhodnených žien,
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e)

f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

sprostredkovanie sociálno – terapeutických služieb a činnosti sociálnoprávnej ochrany
zamerané na pomoc a podporu dysfunkčným rodinám pri vytváraní a udržaní trvalo
funkčných a zdravých rodinných vzťahov, aktivity na predchádzanie a zabraňovanie príčin
vzniku, prehlbovaniu, alebo opakovaniu negatívnych javov a ich dôsledkov v rodinách,
vytváranie podmienok pre utváranie harmonických medziľudských vzťahov vo vnútri rodín,
medzi rodinami, medzi členmi rodín a ich sociálnym okolím, sociálno-terapeutická a výchovná
práca s rodinami, s nedostatočnými
rodičovskými zručnosťami, sprostredkovanie
špecializovaného sociálneho poradenstva pre ženy zažívajúce násilie a ich deti v zmysle
zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zároveň sprostredkovanie opatrení v zmysle
zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
organizovanie a vedenie podporných skupinových programov, vzdelávania, kurzov, pre
jednotlivcov, ženy a ich deti, ktoré zažívali násilie v rodine,
aktivity zamerané na oboznámenie verejnosti s témou násilia páchaného na ženách a rodovej
rovnosti, na oboznámenie verejnosti a odstránenie mýtov v súvislosti s témou násilia
páchaného na ženách a na rozvoj dobrovoľnej pomoci verejnosti v rámci uvedenej témy,
aktivity zamerané na prípravu, realizáciu výcvikov a vzdelávania profesionálnych a
poloprofesionálnych pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti poradenstva v rámci
témy násilia páchaného na ženách, organizovanie výcvikov a vzdelávania profesionálnych
pracovníkov pracujúcich s obeťami i páchateľmi násilia páchaného na ženách,
spolupráca s organizáciami mimovládneho sektora, s orgánmi verejnej správy, s inými
inštitúciami a právnickými a fyzickými osobami pri odstraňovaní všetkých foriem násilia
páchaného
na ženách a ich deťoch, pri odstraňovaní diskriminácie a pri prevencii a
zmierňovaní ich následkov,
spolupráca a rozvíjanie kontaktov s domácimi i zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v
problematike násilia páchaného na ženách a vedenie iniciatívy v súlade s cieľmi združenia
a všeobecne záväznými právnymi normami,
organizovanie pracovných stretnutí, výcvikov, konferencii a realizovanie projektov
prispievajúcich k prezentácií a propagácií činností, východisk, filozofie a cieľov združenia,
vedenie a zúčastňovanie sa na odborných stážach, v domácich
i zahraničných
pracoviskách a vzdelávacích inštitúciach, čím sa zabezpečuje odbornosť sociálnoprávnej
ochrany a poskytovania sociálneho poradenstva, pre ženy zažívajúce násilie a ich deti,
príprava a vydávanie účelových neziskových publikácií a informačných materiálov pre
odborníkov a verejnosť,
vytváranie informačnej databázy, zostavovanie štatistík a zhromažďovanie informácií,
podpora odborného a osobnostného rastu svojich členov a zamestnancov, ochrana ich
záujmov a práv.

Článok III.
Členstvo v združení
3.1

Formy členstva sú nasledovné: riadne, mimoriadne a čestné.

3.2

Členstvo v združení je dobrovoľné.

3.3

Riadnym členom združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, je spôsobilá na
právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná, súhlasí so stanovami
a cieľmi združenia a je
prínosom pre činnosť združenia.

3.4

Mimoriadnym členom združenia môžu byť fyzické, alebo právnické osoby, ktoré chcú a sú
schopné podporovať ciele združenia. Mimoriadnych členov určuje a menuje výkonná rada. V
členskej rade združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo a nemôžu byť volení do
orgánov združenia.

3.5

Čestným členom združenia sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom
zaslúžili o rozvoj združenia. Čestných členov určuje a menuje výkonná rada. V členskej rade
združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo. Majú ale právo byť volení do
orgánov združenia.

3.6

Uchádzač o členstvo spĺňajúci podmienky pre nadobudnutie riadneho členstva písomným
vyplnením registračného formulára schváleného výkonnou radou a súhlasom so stanovami
združenia ako aj s ostatnými predpismi združenia nadobúda členstvo v združení, a to jeho
doručením poverenej osobe pre registráciu, ak výkonná rada v lehote 10 dní od doručenia
registračného formulára uchádzačovi neoznámi, že členstvo nenadobúda.
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3.7

Členstvo vzniká dňom registrácie, pričom uchádzač je povinný zaplatiť zápisné a členský
príspevok do 5 dní od doručenia registračného formulára poverenej osobe pre registráciu, alebo
prostredníctvom elektronickej registrácie na webovej stránke združenia, čo
je
nutnou
podmienkou vzniku členstva.

3.8

Výkonná rada, alebo ním poverené osoby vedú evidenciu členov združenia.

3.9

Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena, pričom členstvo v takomto prípade zaniká dňom doručenia
písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia;
b) vylúčením člena, pričom v takomto prípade členstvo zaniká dňom prijatia rozhodnutia,
výkonnej rady o vylúčení člena. Dôvodom pre vylúčenie môže byt' závažné, alebo opätovné
porušenie stanov združenia, ako aj skutočnosť, že sa č len bez vážneho dôvodu nezúčastňuje
na činnosti združenia, alebo ak neplatí členské príspevky;
c) smrťou člena;
d) zánikom člena - právnickej osoby.

3.10

Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky voči združeniu, pričom o navrátení
jeho členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje výkonná rada.

Článok IV.
Práva a povinnosti člena občianskeho združenia
4.1

Členovia združenia majú práva:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) s výnimkou mimoriadnych členov byť volení do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
e) v prípade riadneho členstva voliť do orgánov združenia a hlasovať na zasadaní členskej rady,
f) využívať výhody a benefity stanovené vnútorným poriadkom združenia pri splnení
stanovených podmienok.

4.2

Členovia združenia majú povinnosti najmä:
a) dodržiavať stanovy a ciele združenia,
b) aktívne sa podieľať na činnosti a aktivitách združenia, vystupovať v súlade s jeho
poslaním, presadzovať jeho záujmy a dobré meno združenia,
c) dodržiavať a plniť rozhodnutia orgánov združenia,

d) vykonávať zverené funkcie podľa svojich schopností, možností, svedomia a zdravotného stavu,

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
f) platiť č lenské príspevky vo výške stanovenej výkonnou radou združenia,
g) členské príspevky a iné príspevky súvisiace s realizáciou cieľov združenia sú nenávratné
a členovia nemôžu žiadať o vrátenie týchto príspevkov.

Článok V.
Orgány združenia
5.1

Orgánmi združenia sú:
a) členská rada,
b) výkonná rada,
c) štatutárny orgán,
d) dozorná rada.

Článok VI.
Členská rada
6.1

Členská rada je najvyšším orgánom združenia a skladá sa zo všetkých členov združenia. Každý
z členov má jeden hlas s výnimkou mimoriadnych a čestných členov, ktorí majú poradný hlas.

6.2

Členskú radu zvoláva výkonná rada podľa potreby, najmenej však raz za dva roky. Výkonná
rada tiež zvolá členskú radu vždy, ak o to požiada najmenej
tretina
všetkých členov
združenia. Zo zasadnutia členskej rady sa spisuje zápisnica.
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6.3

Členská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná
združenia.

6.4

Členská rada rozhoduje formou uznesenia, pričom na jeho prijatie je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny členov prítomných na zasadnutí členskej rady, s výnimkou tých,
ktorých sa takéto uznesenie týka. Pri rozhodovaní o zrušení združenia alebo o spôsobe, akým
bude naložené s jeho majetkom, rozhoduje členská rada trojpätinovou väčšinou všetkých členov
združenia. V odôvodnených prípadoch môže výkonná rada rozhodnúť o inom ako prezenčnom
spôsobe hlasovania členskej rady, napr. per rollam, alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí,
prostredníctvom elektronických prostriedkov.

6.5

Do
a)
b)
c)
d)
e)

f)

väčšina všetkých členov

pôsobnosti č l e n s ke j ra d y patrí najmä:
schvaľovanie zmien a dodatkov stanov,
voľba a odvolávanie členov výkonnej rady,
voľba a odvolávanie členov dozornej rady,
schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení,
schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy,
rozhodovanie o zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, a
o určení likvidátora v prípade zrušenia združenia s likvidáciou.

Článok VII.
Výkonná rada
7.1

Výkonná rada je riadiacim orgánom združenia a zodpovedá za chod a dosahovanie cieľov
združenia.

7.2

Výkonná rada má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie je na neurčitý čas. Jeho
rokovania zvoláva a riadi Generálny riaditeľ. V neprítomnosti generálneho riaditeľa a z jeho
poverenia ho v stanovenom rozsahu zastupuje výkonný riaditeľ združenia. O priebehu rokovania sa
spisuje zápisnica, ktorú overujú vždy traja členovia výkonnej rady.

7.3

Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
Výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Každý člen výkonnej rady má
jeden hlas. Výkonná rada prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výkonnej rady.
V prípade rovnosti hlasov má Generálny riaditeľ združenia dva hlasy.

7.4

Výkonná rada rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami
vyhradené do pôsobnosti členskej rady, alebo dozornej rady.

7.5

Do pôsobnosti výkonnej rady patrí najmä:
a) voľba a odvolávanie G e n e r á l n e h o r i a d it e ľ a a V ý k o n n é h o r ia d i t e ľ a z d r u ž e n ia
spomedzi členov výkonnej rady,
b) riešenie aktuálnych problémov činnosti združenia,
c) riadenie a zabezpečovanie činnosti združenia,
d) zvolanie a obsahová príprava rokovania členskej rady,
e) vypracovávanie plánu činnosti a správy o činnosti, návrhu rozpočtu a správy o hospodárení
združenia,
f) rozhodovanie o prijatí a vylúčení člena združenia,
g) určenie výšky členského príspevku a zápisného,
h) rozhodovanie o vytvorení organizačnej jednotky združenia a organizačnej štruktúre združenia,
i) rozhodovanie o zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
združením, ak sa členská rada nezíde do dvoch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia,
j) určí likvidátora v prípade zrušenia združenia s likvidáciou, ak tak neurobila členská rada na
svojom zasadnutí.

7.6

Výkonná rada môže na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia najmä:
a) zriadiť sekretariát alebo kanceláriu,
b) ustanoviť sekretára, riaditeľa, manažéra, mentora, delegáta, ktorí môžu byt' v pracovnom
pomere k združeniu,
c) ustanoviť pracovné skupiny a tímy na zabezpečenie úloh a činnosti združenia, ktorých členovia
môžu byt' v pracovnom pomere k združeniu,
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d)

zriaďovať organizačné jednotky, pobočky a účelové zariadenia na zabezpečenie úloh v súlade s
cieľmi združenia a menovať vedúceho organizačnej jednotky, riaditeľa pobočky, ktorý môže byt'
v pracovnom pomere k združeniu,
e) ustanoviť poradný organ.

Článok VIII.
Štatutárny orgán
8.1

Štatutárnym orgánom je Generálny riaditeľ a Výkonný riaditeľ združenia, pričom každý z nich je
oprávnený konať v mene združenia samostatne a zároveň zastupovať ho navonok.

8.2

Štatutárny zástupca môže písomne splnomocniť na konanie v mene združenia samostatne aj
inú osobu, ktorá je členom výkonnej rady. Táto osoba potom koná navonok za združenie, pričom
podpisuje a zaväzuje združenie vo všetkých veciach a právnych úkonoch samostatne.

8.3

Štatutárny orgán
výkonnej rady.

je

viazaný

uzneseniami, rozhodnutiami

a

odporúčaniami členskej rady a

Článok IX.
Dozorná rada
9.1

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej rade.

9.2

Dozorná rada dozerá na hospodárenie združenia a na činnosti jednotlivých orgánov združenia
so zreteľom
na
dodržiavanie
všeobecne
záväzných právnych predpisov, stanov a
ostatných vnútorných predpisov združenia. Na zistené nedostatky upozorňuje výkonnú
radu a navrhuje jej riešenia na ich odstránenie.

9.3

Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia riaditeľa dozornej

9.4

Dozorná rada sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi riaditeľ
dozornej rady. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov vo forme uznesení.

rady.

Článok X.
Hospodárenie združenia
10.1

Združenie je nezisková organizácia, ktorá hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecnými záväznými
právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami členskej rady, ktorými sa schvaľuje rozpočet združenia.

10.2

Zdrojmi majetku združenia sú príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických
osôb, výnosy majetku, príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, príspevky z
domácich a
zahraničných projektov, dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na
činnosť združenia, zápisné a členské príspevky, príjmy z iných zdrojov v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.

Článok XI.
Zrušenie a zánik združenia
11.1

Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením, alebo právoplatným
rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. O dobrovoľnom rozpustení, alebo o zlúčení s iným
združením rozhoduje členská rada trojpätinovou väčšinou všetkých jeho členov.

11.2

Ak sa združenie zrušuje dobrovoľným rozpustením, členská rada určí likvidátora.

11.3

Pri zrušení združenia s likvidáciou sa uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný hnuteľný a nehnuteľný
majetok sa použije výlučne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely v súlade s pôvodnými cieľmi
združenia. Ak sa združenie zrušuje zlúčením s iným združením, majetok prechádza na nástupnícke združenie.
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Článok XII.
Záverečné ustanovenia
12.1

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

12.2

Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením prípravným výborom a účinnosť dňom registrácie
združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v registri mimovládnych neziskových organizácií.

12.3

Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov, neupravené stanovami sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona c. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
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