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Stanovy

Název

pro zdravotně postižené
CZP ( dále jen Centrum).

Centrum pro zdravotně postižené

Název organizace je Centrum
Středočeského ktaje, zkratka _

Sídlo

$2

Sídlo: Praha 9 , U skládky 4' PSČ 190 00

IJzemní působnost

$3

Územní působnost zahrnuje celé území Středočeského kraje

obecná ustanovení
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Centrum je dle zákona č.83/1990 Sb. sdruženírn právnických osob , které bylo dle tohoto
zákona založeno.

Zakládajicimi členy j sou :

Národní rada zdravotně postižených C}
Svaz neslyšících a nedoslýchaqých v CR
Svaz tělesně postiŽených v CR
SdruŽení pro životní prostředí zdravotně postižených CR

Členové jsou si ve svých právech rovni.

Poslání a cíle centra

{i s

Hlavním cílem centra je přispívat ke zkvalitňování Života zdravotně postiženýclr občanů a
jejich integraci do společnosti. Centrum qltváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj
specializovaných činností pro zdravotně postižené občany.
Centrurn rczviji činnosti bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství
v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální
situaci, či je teprve takovou situací ohrožován.

Centrum v trvalé součinnosti s členy plní roli:
- kontakÍního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny ablizké



-

kontakirrího místa pro právnické osoby zabývajicise činností ve prospěch zdravcjtnj,.postižených r --F :_1*-'..1.'
- inťormačního a poradenského centra ' .'. ,,'ji- zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a koopeiaóe

s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu- obhájce práv zdravotně postižených

Činnost centra:
Standardní činnostíje poradenství občanům se zdravotním postižením
Zejména:

- sociálně právní poradenství
- kontaktní sociální práce
- poskytovánívšeobecnýchinformací
' realizace činností a postupů, které napomáhají integraci zdravotně postižených do

spol ečno sti včetně r ealizace re gionálních proj ektů- organizace aktivit pro zdravotně postižené a ve prospěch zdravotně postižených_ vydavatelská činnost
- podnikatelská činnost _ na základě příslušných právních předpisů

Členství
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Členy centra 
' kÍeré bylo založenodle zákona 83/1990 Sb. jsou právnické osoby. / dátejen

právnické osoby /. Členy se mohou stát další právnické o'óuy písobící v oblasii řešení
problematiky osob se zdravotním postižením v kraji Středočeském, které mají ve sqých
stanovách ltej méně krajskou působnost.
Právnické osoby, žádajicí o členství podají svou přihlášku písemně rýkclnnému ýboru
Centra.

_ Členství vzniká nazákladě schválené písemné přihlášky ýkonným výborem.
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Členswí zanlká:
_ písemným prohlášením právnické osoby o jejím vystoupení
- zánikem právnické osoby
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Čenové maj í prostřednictvím delegátů:
účastnit se jednání a rozhodování valné hromady
volit a být volen do všech orgánů Centra
podílet se na činnosti Centra

$e
Členové Centra mají povinnost.

- znát a dodržovat stanovy valné komady
- dbát o dobré jméncr Centra



orgány Centra
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orgány Centra jsou:

- valná hromada
- v5ikonný qýbor
- revizni komise_ statutární zástupci Centra: předseda, krajský ředitel

Valná hromada
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Valná hromada je nevyšším orgánem Centra a tvoří ji delegovaní zástupci členů tj. 2 zástupci
zakaŽdého člena. Každý člen má jeden hias. Pravidelně jepŤtnávánpředseda revizní komise.
Valná hromada je svolávána předsedou jedenkrát ročně a to písmeně nejméně 30 dní ořed
stanovenýrn termínem. VyŽaduje-li to situace. Muže být svolána i mirnořádná valná hromada
a to bud'z podnětu ýkonného ýboru, nebo na žádost nejméně tří členů'
Způsob jednání valné hromady upravuje jednací řád valné hromady.
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Do působnosti valné luomady patří zejména:
- volit a odvolávat předsedu, kteý se tak stává členem výkonného qiboru
- volit a odvolávat členy revizní komise
_ přijímat a měnit stanovy Centra
- schvalovat rozpočet a plán činnosti centra na příští rok
- schvalovat hospodaření Centra
- jmenovat a odvolávat krajského ředitele
- vytvářet další pomocné subjekty
- rozhodovat o event.zániku Centra
- schvalovatvýročnizprávu
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Valná hromada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti zástupců členů'K přijetí usnesení
je potřebná nadpoloviční většina přítomných zástupců s hlasme rozhodujícím. V přípa.dě, že
není přítomná polovina členů, svolá qýkonný qýbor do jednoho měsíce zasedání náhradní
vlané hromady, při kterém se již nevyžaduje nadpoloviční většina členů. Tuto skutečrrost je
nutné uvést v poznámce náhradní valné hromady.
o jednání valné hromady se pořizuje záznam, kteqý obsahuje datum a místo konání, schválený
prograln, přijatá usnesení a qisledky hlasování. Zápis musí být opatřen podpisem nejméně
dvou ověřovatelů'Pfilohu zápisu tvoří prezenční listina účastníků vlané hromady a
rozdělovník pro rozeslání zápisu.



Výkonný výbor
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Do ýkonnť:ho výboru jmenuje keždý člen 1 zástupce' Předseda volený valnou hromadou se

stává členeln výkonného výboru z titulu své funkce. Výkonný qýbor je rykonným orgánem

v době mezi zasedáními Valné hromady.Je jmenován na dobu dvou let' Výkonný ýbor je za
svou činnost odpovědný valné hromadě.Rezignuje_li některy z členů na svoji fr-rnlrci, jmenuje

na jeho mísl.o příslušná členská organizace na zbyek funkčního období náhradníka. Výkonný
vybor se schází nejméně čtyřikrát ročně aie usnášení schopný při nadpolovíční účasti slych
členů.
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Do působnosti ýkonného qýboru patří zejména:

- volit a odvolávat místopředsedu
- sch'lalovat rozpočet a pián činnosti Centra na příslušný rok
- schlalovat plat krajského ředitele

jme rtovat členy pracovních skupin k řešení specifických úkolů Centra

schralovat na náwh krajského ředitele jednotlivé ředitele detašovaných pracovišť

určt]iýat termín příští valné hromady
sch'v alovat organizační řád
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Rozhodnutívykonného výboru je platné hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných

členů výboru.

Revizní komise
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Revizní kornise má tři členy. Je volena valnou hromadou. Zvoleni členové si ze svého středu

volí předseclu příp. Místopředsedu. Revizní komise pruběžně kontroluje hospodaření centra'

lejí iástupl;i ( žpiavidla ýedseda) je oprávněn se účastnit jednání valné hromady a na

pozaaanii ,,ýto'nnóho 
',jboru' 

nóuizní komise se schází podle potřeby, rninimálně však 1x

ročně' Revi;:ní komise vypracovávárevizni zprávy,které předkláda vykonnómu lyboru a

;Ň h'ilaJě. Členswí v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném výboru'

Statutární zástupci
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Statutární llástupci Centra isou: předseda vykonného vyboru a krajský ředitel' Jednají

samostatně po vzájemné dohodě.
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Předseda je volen na valné hromadě na dobu dvou let. Předseda svolává a řídí zasedaní vláné''
hromady a zasedání výkonného výboru' Ze své činnosti se dopovídá valné hromadě. , ' ' 1] ,1

V případě' že předseda nemůže lykonávat svou funkci, písmeně pověří jejím ýkonem ' ',",

místopředsedu.
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Funkce předsedy není slučitelná s funkcí krajského ředitele'
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Krajshý ředitel se do své funkce jmenován valnou hronradou. Ze své funkce je vedoucím
pracovníkem Centra. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě.
Krajský ředitel:

- řídí činnosti Centra a plní rozhodnutí Vlané hromady a qýkonného qýboru
- přijímá a propouŠtí zaměstnance, stanoví jejich mzdu a odměny za vykonanou práci
- provádí hospodařsko-právní úkony, které přísluší vedoucímu organizace
- připravuje výroční zprávu
- projednání výkonného qýboru připravuje ekonomické a věcné podklady včetně

rozpočtu návrhů na jeho případné změny
- podává návrhy na výváření nebo rušení detašovaných pracovišt'
- podává návrh na schválení ředitele detašovaného pracoviště

Majetek a hospodaření
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Finančními zdroji Centra jsou zejména:
- dotace
- granty
- dary' sponzorské příspěvky
_ příspěvky od krajů, měst a obcí
- další příjmy
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Získané prostředky jsou vedeny na běŽném účtu. Finanční i hmotné prostředky Centra lze
pouŽít pouze k plnění cílů dle stanov Centra'Podrobnosti stanoví směrnice pro hospodaření
Center.
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Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými předpisy, stanovami a intemími předpisy
Centra. Za hospodaření' vedení účetnictví azpracoviní dalších závazných evidencí odpovídá
krajsý ředitel. Clenské organizace neodpovídají za hospodaření Centra.
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Zména stanov
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Závérečná ustanovení
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s{oq nabyv'ajiplatnosti schválením dvoufietinovouvětšinouvlané hromady. Stanoly
3ohou_být aněněny pouze na základě usnesení dvouťetinové většiny úča$nflái vlané
hromady.

V Praze dne: 10.6.2003

Forlie ověřovací ]crihv poř. č'
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9.m:"v 1ohou bý znrěněny usnesením Valné hromady. Náwh zrrrěny stanov ," 
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členům. písernně nej$n!,ied9n p!9íc před konáním Vl'ané bromady. r. 
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i.fi^il'ňi"stanovje Ptný souhlas 3/5 všech členů delegovaných na ú*ou bromadu. Likvidaci amajetkové vypořádání provede řeďtel' neroňodnó-t valná hrotnada;'il;lti;"tdátorovi.
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