Stanovy občianskeho združenia DaR
Článok I.
Názov občianskeho združenia
Združenie nesie názov - Združenie pre podporu rodín a detí, v skratke DaR - Deti a Rodina
(ďalej len „združenie“).

Článok II.
Sídlo združenia
Sídlom združenia je Záhradná ul. 32, Malacky, PSČ 901 01.

Článok III.
Cieľ činnosti združenia
1. Cieľom združenia je všestranná podpora rodiny ako základnej bunky spoločnosti, podpora
duchovného a fyzického rozvoja osobnosti s dôrazom na deti, mládež a rodinu v duchu
kresťanských hodnôt.
2. Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať činnosti predovšetkým v
nasledujúcich oblastiach:

Krúžková a klubová činnosť:
• vytváranie a podpora spoločenstiev rodín, detí a mládeže;
• pravidelné stretávania sa spoločenstiev, klubov a krúžkov;
• pravidelné stretávanie klubu detí predškolského veku.
Športová činnosť:
Podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov predovšetkým
prostredníctvom nasledovných aktivít:
• športové turnaje a súťaže;
• dlhodobé športové podujatia;
• zabezpečenie technických podmienok pre športové aktivity;
• turistické výlety a cyklovýlety doma i v zahraničí, splavy;
• turistické pobyty doma i v zahraničí;
• koordinovanie športových akcií;
• integrácia telesne postihnutých do športových činností.
Kultúrna činnosť:
• vytváranie a poskytovanie metodických a propagačných materiálov slúžiacich na
dosahovanie cieľov združenia;
• príprava divadelných a hudobných podujatí, festivalov a vystúpení;
• podpora vzniku a výroby filmov, videozáznamov a multimediálnych prezentácií;
• prostredníctvom publikačnej činnosti prezentovať svoju prácu, otváraním sa verejnosti;
pôsobiť na verejnú mienku s cieľom podporiť rodinu ako nositeľa hodnôt dôležitých pre
celú spoločnosť.
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Spoločenská činnosť:
• zastupovanie záujmov rodiny na verejnosti;
• organizovanie väčších otvorených akcií, spravidla venovaných rodinám alebo deťom, so
zameraním na sprostredkovanie hodnôt vlastných združeniu ako aj rodinám a deťom
mimo spoločenstiev a na oslovenie širšej verejnosti;
• prevádzkovanie alebo spolupráca pri prevádzke centier a klubov detí a mládeže;
• poskytovanie možností kultúrneho, spoločenského, športového využitia v centrách
a kluboch detí a mládeže;
• zabezpečenie spoločenských akcií podporujúcich ciele združenia a občerstvenia na nich;
• príprava plesov a zábav pre členov a sympatizantov združenia;
• organizovanie benefičných a iných akcií,
• podpora pozitívneho vzťahu človeka k prírode;
• pri svojich podujatiach rozvíjať a podporovať aktivity a programy usilujúce o ochranu
prírody, zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl;
• podpora dobrovoľníctva.
Sociálna, humanitná a charitatívna činnosť:
• sociálna, humanitná a charitatívna činnosť sa zameriava predovšetkým na podporu
znevýhodnených detí a mládeže (napr. deti ulice, drogovo závislí, nezamestnaná mládež,
deti a mládež zo sociálne slabších a narušených rodín a pod.);
• pri organizovaní podujatí vytvárať špeciálne podmienky najmä pre deti a mládež zo
sociálne slabších a narušených rodín;
• prispievať k zlepšeniu situácie sociálne slabších a narušených rodín a ľudí na okraji
spoločnosti.
Vzdelávacia činnosť:
• osvetová, publikačná, výchovná, vzdelávacia a poradenská činnosť;
• združovanie a aktívna formácia dospelých, aby mohli zodpovedne uskutočňovať
výchovu;
• organizovanie vzdelávacích seminárov, výcvikov a workshopov;
• podpora účasti na vzdelávacích seminároch;
• podpora vzdelávania a vydávanie literatúry a časopisov;
• organizovanie a podporovanie prevencie sociálnopatologických javov (drogové a iné
závislosti, AIDS, zanedbávanie a zneužívanie detí a pod.);
• organizovanie vzdelávacích seminárov, výcvikov, workshopov pre iné organizácie;
• podnecovanie diskusie o súčasných problémoch výchovy a vzdelávania a hľadanie
riešení v spolupráci s rodičmi, pedagógmi, odborníkmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa
výchovou a vzdelávaním;
• podpora rozvoja alternatívnych koncepcií práce s deťmi a mládežou.

Duchovná činnosť:
Napomáhať rozvoju duchovných hodnôt predovšetkým:
• organizovaním seminárov a konferencií propagujúcich šírenie duchovných hodnôt
zakorenených v židovsko-kresťanskej tradícii;
• organizovaním duchovných obnov pre členov a sympatizantov združenia;
• organizovaním pútí a iných podujatí.
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Pobyty:
• príprava a zabezpečenie letných, zimných a prímestských táborov;
• organizovanie výletov do prírody.
Zahraničná činnosť:
• sprostredkovanie účasti na medzinárodných akciách;
• vyhľadávanie partnerov a realizovanie medzinárodných výmen;
• vysielanie mladých do zahraničia na kurzy, školenia a pobyty;
• členstvo v medzinárodných organizáciách.
Združenie vykonáva aj inú činnosť, ktorá napomáha uskutočňovaniu jeho cieľov.

Článok IV.
Vznik a zánik členstva v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať fyzické, alebo právnické osoby,
ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a budú konať v súlade s nimi.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje Rada združenia. Členstvo vzniká dňom prijatia za
člena.
3. Členstvo zaniká vystúpením, alebo vylúčením na základe rozhodnutia Rady združenia,
úmrtím, alebo zánikom združenia.

Článok V.
Práva a povinnosti členov združenia
1. Každý z členov je povinný napomáhať k naplneniu cieľov združenia.
2. Každý člen je povinný platiť členské príspevky.
3. Každý z členov má právo:
a/ byť informovaný o činnosti združenia,
b/ podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
c/ spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov.

Článok VI.
Orgány združenia
Orgány združenia sú: 1. Rada združenia
2. Správna rada
3. Predseda a podpredseda Správnej rady
4. Revízna komisia
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Článok VII.
Rada združenia
1. Rada združenia je najvyšším orgánom združenia.
2. Rada združenia pozostáva z členov združenia.
3. Rada združenia volí a odvoláva členov Správnej rady.
4. Rada združenia volí spomedzi členov združenia revíznu komisiu.
5. Rada združenia rozhoduje o hospodárení združenia, schvaľuje stanovy združenia a ich
zmeny, plán činnosti a rozpočet združenia, výročnú správu a iné organizačné dokumenty
združenia.
6. Zasadnutie Rady združenia zvoláva predseda Správnej rady, prípadne ním poverený člen
Správnej rady, podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
7. Rada združenia môže byť podľa potreby zvolaná aj na základe požiadavky nadpolovičnej
väčšiny členov združenia.
8. Rada združenia je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov.
9. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady.

Článok VIII.
Správna rada
1. Správna rada je výkonným orgánom združenia.
2. Správna rada je za svoju činnosť zodpovedná Rade združenia.
3. Správna rada volí a odvoláva spomedzi seba predsedu a podpredsedu Správnej rady.
4. Správna rada posudzuje návrhy predkladané združeniu, uskutočňuje výber riešiteľov,
rozhoduje o výške finančného príspevku v rámci rozpočtu schváleného Radou združenia,
hodnotí výsledky realizácie projektov a odbornú činnosť združenia. Jedenkrát do roka
predkladá Rade združenia výročnú správu.
5. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
6. Funkčné obdobie členov Správnej rady je dvojročné. Člen Správnej rady sa môže vzdať
funkcie písomným prehlásením. Funkcia zaniká uplynutím 15 dní od doručenia písomného
prehlásenia.
7. Správna rada nesie zodpovednosť za hospodárne využívanie finančných prostriedkov na
účte združenia.
8. Správna rada zodpovedá za administratívne zabezpečenie združenia.
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Článok IX.
Predseda a podpredseda Správnej rady
1. Predseda a podpredseda Správnej rady sú štatutárnymi orgánmi združenia.
2. Predseda a podpredseda Správnej rady je oprávnený konať v mene združenia.
3. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu Správnej rady je dvojročné.
4. Predseda Správnej rady zvoláva Správnu radu a riadi jej činnosť.
5. Predseda Správnej rady je oprávnený samostatne disponovať s finančnými prostriedkami
na účte združenia do sumy 400,-€ ( slovom #štyristo_eúr# ). Nad uvedenú sumu sa
vyžaduje súhlas Správnej rady.
6. Podpredseda Správnej rady je oprávnený samostatne disponovať s finančnými
prostriedkami na účte združenia do sumy 200,-€ ( slovom #dvesto_eúr# ). Nad uvedenú
sumu sa vyžaduje súhlas predsedu Správnej rady, alebo Správnej rady.

Článok X.
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu
orgánu.
2. Členstvo v Revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.
3. Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a
navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
4. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Článok XI.
Zásady hospodárenia združenia
1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. Príjmy združenia tvoria:
a/ členské príspevky;
b/ dary od domácich a zahraničných fyzických osôb;
c/ dotácie a granty od domácich a zahraničných právnických osôb;
d/ príjmy od daňovníkov, ktorí využili zákonom stanovenú možnosť použiť zaplatenú
daň na osobitné účely;
e/ dedičstvo;
f/ pôžičky a úvery;
g/ úroky z vkladov;
h/ výnosy z predaja a prenájmu majetku;
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i/ príjmy z činností pri napĺňaní cieľa združenia;
j/ príjmy z reklamnej a podnikateľskej činnosti.
3. Výnosy majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľskú
činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne
záväznými predpismi a týmito stanovami.
5. Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a
uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia podľa platných predpisov.

Článok XII.
Zánik združenia
1. O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší
orgán, ktorý menuje likvidátora.
2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa
rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie
Ministerstvu vnútra SR.
3. Združenia zanikne:
a/ Ak sa na tom uznesie 2/3 väčšina členov združenia.
b/ Zlúčením s iným združením.

Článok XIII.
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. V mene združenia koná až do vytvorenia orgánov uvedených v článku VI. týchto stanov
prípravný výbor.
2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
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