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Sdružení
Pražskáorganizacevozíčkářů,
o. s., Ve smys|uzákona č. 83/1.990Sb., o sdružování
občanů,
se s účinností
zákonač.89/20L2
(dá|ejen,,o7,,),
Sb.,občanského
zákoníku
tedyod 1. 1..
par.3045oZ ve spojení
2oL4,považuje
par.
za Spo|ekve srnys|u
s
2L4 a nás|edujících.
a

ll. Název
NázevPražská
organizace
vozíčkářů,
o' s. se s oh|edemna par.2L6 oz měnína Pražská
organizace
jen
vozíčkářů,
z. s. (dá|e
Anglickýekviva|entnázvuSpolkuje Pragueorganisationof
,,Spolek..).
Wheelchair
Users.

lll. Sídlo
Adresa síd|aSpolkuje Benediktská688/6, ].].000 Praha l..

lV. Stanovy
VnitřníorganizaceSpo|ku,práva a povinnostič|enů
i vo|enýchorgánůSpo|kuse řídítěmito
jsou
stanovami,
které u|oženy
ve svémúp|ném
zněnív sídleSpolku.

V. Cí|e,poslánía principySpolku
Spo|eksvýmiprojekty,pracía postojemusilujeo vytvořenípříznivého
prostředí,kteréumožní
|idems tě|esnýmpostižením
svobodněrozhodovato svémživotěa o způsobuzajištění
svých
potřeb.
životních

Vl. H|avní
činnosti
Spolku
L

Spo|ekvykonáváh|avní
činnosti
za úče|em
dosažení
svýchcí|ů
v sou|adu
se svýmpos|áním
tak,
jak vymďuje č|ánek
V. těchto stanov.Žaanaz h|avních
činností
Spolkunenípodnikáním
a
nevytvářízisk.

především,
2 . Hlavníčinnosti
mohoubýt financovány
příspěvků,
grantůa
a|enejenz č|enských
sponzorských
darůa ze ziskuz ved|ejších
činností
d|eč|ánku
V||.těchtostanov.

Spo|ekvykonávázejménanásledující
h|avní
činnosti:
a) PoRADENsTVí
-

sociá|něprávníporadenství,
pomocsociá|ního
pracovníka,
právníkaa datšchodborníků,
k o m p | e x n í i n f o s y s t aéamd r e s á ř ,

-

p o m o c p ř i j e d n á n ís ú ř a d y ,p o m o |
p ř i orientaciv systémusociá|níďr
íut.b e |ejich
poskytov,ate|ů,
informaceo příspěvcích
a dávkách, pomoc s organizací osobní rF!!írťt
a
péče
o svou osobu.

-

nabídkasluŽeb profesionálůna odstraňování
architektonickýchbariér v dománoeti i
prostranství,
pomoc s potřebnými úkonyod poaání
žádostio Úpravu at po
ť::::T
samotnourealizaci,vytvořenínávrhůúprav
u. 'p..iá|níchprogramech,pomoc s v1iběrem
v h o d n ék o m p e n z a č n í p o m ů c k y
.

pŘrsgnntÉny
b) PRoGRAM
-

souborprojektůvěnujících
se prob|ěmatice
architektonických
bariérv domácímprostředí,
ve veřejnémprostorua v dopravě,
koncepční
práce,,účastvodborných komisích pracovních
a
skupinách,připomínkování
legislativy,
koordinacepracovnískupiny
zabývajícíse
sjednocením
metodickýchpokynůpro
profesionální
mapovánía kategorizaci
přístupnosti
ou;ettr:a komunikací,
práce v terénu,mapovánípřístupnosti
zejménana územíhlavníhoměsta Prahy,vytváření
návrhůna úpravya odstraněníarchitektonických
bariér,
organizaceodborných školení,pracovníchjednání,
seminářů a konferenci,publikační
činnost,
provozspecializovaných
webových.
stránekwww.presbariery.cz.

i

cl

VZDĚLÁVAcÍ
n volruoČnsovÉ
AKT|V|w
provozStřediskapřístupného
vzdělávání,
individuální
počítačové
kurzykonanév místěurčeném
klientem,
praxepro studentystředních,vyšších
a vysokýchškol,
organizacevolnočásových
aktivit - arteterapie,rukodělnépráce, společenské
akce a
_
setká.ní,
koncerty,Šlp-rÁnv tréninkyšipek,
r|ub rÚnR - jednodennípoznávacíaturistické
vý|ety,
týdenní rekondičn
íooo'u:u,
organizacetradičního
celorepub|íkového
Sportovního
_ Hvězdy.
setkání(nejen)vozíčkářů

T

Vll. Vedlejší
činnosti
Spolku

"
provozování
Je|ikožaje
h|avních
činností
Spo|kuspojenos nák|ady,můžeSpo|ekvykonávati
hospodářské
podnikat,
čijinévýdě|ečné
činnosti,
a to jak pro podporuh|avních
činností,
tak i za
úče|em
hospodárného
využití
majetkuSpolku.lisk ztěchtočinností
především
Spo|ekpoužívá
k podpořeh|avních
činností
d|eč|ánku
V|.těchtostanov,da|ších
spo|kových
činností
a k úhradě
nák|adů
na správuSpolku.

Vt!l.č|enství
t. č|enství
ve Spo|kuje dobrovolné.
Č|enem
Spolkuse může
stát každáÍyzickáosoba
starší
].8|et,
poh|aví,
bez rozdí|u
vyznání,po|itického
a sociá|níhozařazení,národnosti,rasy a státní
příslušnosti.
je nepřevoditelné
2. Č|enství
se vážena osobu č|ena,
na jinou osobu a nepřechází
na jeho
právního
zástupce.
3. Žádost o čtenství
musíbýt podána v písemné
formě. Za písemnoužádostje považován
vyp|něnýEvidenční
|ist členaSpo|kupodepsanýosobouo č|enství
žádající.
osoba se stává
členem
Spolkuke dnivydánírozhodnutí
jejížádosti
Předsedou
Spo|kuo přijetí
o členství.
4. Č|enstvíve
Spo|kuzanikánás|edujícími
způsoby:
-

Dobrovo|ným
vystoupením
č|ena.
Č|enství
písemného
končí
dnemdoručení
oznámení
o
ukončení
členství
Předsedovi
Spo|ku,není.|i
v oznámení
o ukončení
č|enství
uvedeno
j i na k .

-

Úmrtímč|ena
neboproh|ášením
č|ena
za mrtvého.

-

Vy|oučením
č|ena.
Č]enství
končí
dnemdoručení
rozhodnutí
o vy|oučení
člena
ze Spolku
vy|oučenému
č|enovi,
není-liv rozhodnutí
uvedenojinak.PředsedaSpolkumá právo
pokudsvýmjednáním
vyloučit
č|ena,
porušuje
principya pos|áníSpolku
cí|e,
d|eč|ánku
V. těchtostanov,neboz důvodu
porušení
povinností
č|enských
uvedených
ve č|ánku
|X.
těihto stanov.

-

Zánikemspo|ku.

-

Rozhodnutím
č|enské
schůze
o přeměněSpo|kuna jinouprávníformuv sou|adus par.
3045odst.1 OZ.

5. č|enové
Spo|kuneručí
za dIuhySpo|ku.

3

|X.Právaa povinnostič|ena

t. Raždý
členSpo|kumá právo:
t-

Podí|et
se na činnostiSpo|ku.

-

B\itpravide|ně
informováno činnosti
Spo|ku'

.

Podávatnávrhy,připomínky,
vznášet
dotazyorgánům
Spo|ku.
obdržetodpověd,na
svépodání
v přiměřené
době.

.
.

Žaaatovýpisze seznamu
č|enů.

2 . Každý
členSpolkumá povinnost:
.

Řaanea v řádnémtermínup|atitč|enské
příspěvky.

-

Chránita zachovávat
jménoSpo|kua dbátna dobroupověstSpolku.
dobré

-

Dodržovat
stanovySpo|ku.

.

Aktivněse podílet
na činnostiSpolku.

-

|nformovat
se o děníSpolkua respektovat
Č|enskou
přijatározhodnutí.
schůzí

x. členské
příspěvky
1..Výšia splatnostč|enského
příspěvku
určuje
Č|enská
schůze'
2. Splatnostčlenského
příspěvku
lze na žádostč|enaodtožit.
o od|ožení
splatnostirozhoduje
Předseda
SpoIku.
X|.Seznamč|enů
]'. Spolekvedeseznamčlenů.
V seznamu
členů
se u každého
členauvádějí
následující
údaje:
Přidělené
evidenční
jménoa příjmení,
čísto,
te|efonické
kontakty,e.mai|ový
kontakt,bydliště,
datumnarození,
datumpříjetí
za č|ena
Spo|ku,
u členů
s tělesnýmpostižením
pakdá|eobecná
zdravotnídiagnóza,druh kompenzační
pomůckyužívané
k pohybua čísloTP, zTPči ZTP/P,
V seznamuse dáleevidují
řádnéúhrady
členských
příspěvků.
2 . Zápis a výmazze seznamučlenůprovádíPředseda'Předsedaprovedezápis
nového

č|enado
seznamuč|enů
Spolkuve |hůtě30 dnůod vznikučlenství.
Předsedaprovedevýmaz čtenaze
seznamučlenů
ve |hůtě30 dnůod zánikučlenství.

3 . Předsedaje povinen vydat ve |hůtě30 dnůvýpis ze seznamuč|enůkaždému
uýpispožádá.Výpisse můžetýkatjen údajů
o členovi,kterýo něj žádá.

4 . Seznamčtenů
Spo|kuje neveřejný.

členovi,který o

X|I.orgánySpolku
organizační
strukturuSpo|kutvořítyto orgány:
L. č|enská
schůze(nejvyšší
orgánSpo|ku)
2. Předseda(statutární
orgánSpo|ku)
3 . Re v i z n í ko m is e
je 5 |et.Členové
4. Funkční
obdobívo|ených
orgánů
jejichž
vo|ených
početnek|es|
orgánů
Spolku,
pod polovinu,mohoukooptovatnáhradní
č|eny
svéhoorgánudo nejbližšího
zasedání
Členské
schůze.

X|!l.členskáschůze
je tvořenashromážděním
1 . Č|enská
schůze
všechč|enů
Spo|kua je nejvyšším
orgánemSpo|ku.
2 . č|enská
schůzerozhodujeo všechdů|ežitých
věcechtýkajících
se Spo|ku,zejména:

-

Schvaluje
stanovySpoIkua změnytěchtostanov.

-

Vo|ípředsedua má právojej odvo|at.

-

SchvaIuje
zprávuo činnosti
a rnýs|edky
hospodaření
Spo|kuza předcházející
rok.

-

Rozhoduje
příspěvku.
o výšičlenského

-

Rozhoduje
o dobrovo|ném
rozpuštění
Spo|ku.

.

Rozhoduje
o přeměněSpo|ku.

je svo|ávána
3 . č|enská
schůze
pod|epotřeby,nejméně
Předsedou
všakjednouza rok.
jednétřetinyč|enů
4. Na písemnou
žádostnejméně
Spolkumusíb'it svolánamimořádnáČ|enská
schůze.
Předsedaje povinensvolatmimořádnou
Č|enskou
schůzi
nejpozději
do osmitýdnůod
písemné
doručení
žádosti,která musíobsahovatuvedenídůvodua programmimořádné
č|enské
schůze.
5. Č|enská
schůzeje usnášeníschopná,
účastní-|i
se jejíhozasedání
třetinavšechčlenů
Spo|ku.
Členská
schůzerozhodujenadpoloviční
přítomných
většinou
č|enů
Spo|ku.Každý
č|enmá při
jedenh|as,h|asyč|enů
jsousi rovny.
rozhodování
Není-|i
členská
schůze
usnášeníschopná,
svoláPředsedaSpo|kud|e5 257oZ náhradní
členskou
schůzi.
ruáhradní
členská
schůze
rozhoduje
přítomných
nadpolovičnívětšinou
č|enů
Spolku.

tX|V.Předseda
L . Předsedaje statutárním

oprávněn.zaněj jednatve všechvěcech,
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Č|enskou
schůzí
na dobupěti|et.Předseda
se funkceujímádennásIedující
po dnivolby.
::*:::,nvoten

3. Předseda
je povinen:
a) svolávatzasedání
Členské
schůze,
b) véstřádněagenduČ|enské
schůze
a seznamčlenů
Spo|ku,
c) archivovat
veškeré
zápisyze zasedání
č|enské
schůze,
XV. Revizníkomise
1..Revizní
komiseSpo|ku
je tříčlenná,
č|eny
Revizní
komisevotíČ|enská
schůze
na dobupěti let.Ze
svého
středuvo|ípředseduRevizní
komise,kterýjménem
komisejednás orgánySpotku.
2. Č|enem
Revizní
komisenesmíbýtPředseda
Spolku.

dohlíží
na řádnévedení
Spolkua hospodaření
a na

3;"liřJij'!::.'"

dodržo
vánírozhodnutí

4, Z1istí-fi
Revizní
komisenedostatky
, oznámízjištění
Předsedovi
Spolkui Členské
schůzi
Spo|ku.
5. V rozsahupůsobnosti
Revizníkomisemůže
jejípověřenýčtennah|ížet
do dok|adůSpo|kua
požadovat
od Předsedya zaměstnanců
Spolkuvysvět|ení
k jednot|irným
zá|ežitostem.
XVl. Způsobmaietkového
vypořádánípři zánikuSpolku
V případě
zánikuspolkuje jeho|ikvidační
zůstatek
bezplatně
převedenna jinouprávnickou
osobu
neziskového
jejíž
charakteru,
cítejsoub|ízké
cí|ům
Spo|ku.
Účinnostod 20.února2015
V Prazedne 12. ledna2015
Zapsal:
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