Stanovy České asociace streetwork, z.s.
Hlava I. Obecná ustanovení
Článek 1.
1.
Název spolku : Česká asociace streetwork, z. s. /dále jen ČAS/.
Článek 2.
1.
ČAS je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a právnickou
osobou způsobilou k právnímu jednání.
Článek 3.
1.
2.

Sídlem ČAS je Praha 1, Senovážné nám. 977/24
Územní působnost zahrnuje celé území ČR.

Hlava II. Účel, poslání a cíle asociace
Článek 4.
1.
ČAS je dobrovolnou odbornou organizací založenou za účelem sdružování
a zastupování fyzických a právnických osob působících v oblasti kontaktní práce nízkoprahových sociálních služeb, dle typologie sociálních služeb (terénní programy,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), případně jiné nízkoprahové
programy, přičemž zejména:

lobuje ve prospěch členů ČAS i samotného oboru,

vytváří klima pro práci v oboru (síťuje, napomáhá komunikaci členů, propaguje
oblast, atd.),

podporuje vlastní vnitřní činnost na profesionalizaci oboru, například vytváří
definice, standardy, stanovuje měřítka kvality, definuje využívání supervize, vytváří
akreditační a evaluační systém, atd.,

realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací
a výcvikové programy,

organizuje profesní setkání, konference, semináře, případně jiné odborné akce,

zajišťuje poradenství v oblasti poskytování nízkoprahových sociálních služeb,

poskytuje služby sociální prevence.
Hlava III. Členství
Článek 5.
1.
Členem ČAS se může stát:
a)
fyzická osoba působící v teorii nebo praxi nízkoprahových sociálních služeb
(tzv. individuální člen“). Individuálním členem se může stát pouze fyzická
osoba, kterou navrhne jiný člen ČAS.
b)

2.

každá právnická osoba, která realizuje program v oblasti kontaktní práce nízkoprahových sociálních služeb, dle typologie sociálních služeb (terénní
programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), případně
jiné programy (tzv. skupinový člen). Členem se skupinový člen stává na základě
úspěšně realizovaného hodnocení kvality ČAS nebo jiné formy měření kvality
uznané správní radou ČAS, pokud se chce v souladu se stanovami ČAS, jejím
posláním a zaměřením, aktivně podílet na činnosti spolku.

O přijetí individuálního člena rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou přítomných
členů správní rady na základě jeho písemné žádosti a návrhu jiného člena ČAS.

3.

O přijetí skupinového člena rozhoduje správní rada ČAS souhlasem nadpoloviční
většiny všech členů Správní rady na základě písemné žádosti právnické osoby, která
musí splňovat následující podmínky stanovené ČAS:
o
řádně vyplněná žádost o přijetí do ČAS;
o
projekt – plán realizace nízkoprahové sociální služby v aktuálním roce
(např. žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na
příslušné období);
o
závěrečná zpráva o realizaci programu za předcházející období
(předcházející rok);
o
výroční zpráva organizace, v případě organizace s krátkou historií
postačí průběžná či závěrečná zpráva projektu;
o
alespoň jedno platné potvrzení o realizaci hodnocení kvality
nízkoprahové sociální služby a jeho výsledku, který musí splňovat
stanovenou úroveň kvality (dále jen „Certifikát“). Minimální hodnotu
výsledku opravňujícího k přijetí stanovuje valná hromada ČAS.

4.

Správní rada je povinna projednat žádost o členství vždy na svém posledním
zasedání v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí. Správní rada je povinna o svém
rozhodnutí zpravit žadatele písemně. Dále správní rada informuje o přijetí nových
členů všechny stávající členy elektronickou poštou.

5.

Skupinového člena (právnickou osobu) ve spolku zastupuje její statutární orgán,
pokud si sama neurčí jiného zástupce.

Článek 6.
1.
Členství zaniká:

písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z ČAS.

vyloučením, a to pro nesplnění minimální úrovně kvality poskytovaných služeb
dle hodnocení kvality (týká se skupinových členů spolku). Konkrétní hodnotu
výsledku nesplňující minimální úroveň stanovuje valná hromada ČAS,

vyloučením, a to pro hrubé porušení povinností člena ČAS, čímž se rozumí
např.:
o
nepodílení se na činnosti ČAS
o
závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS
o
závažné porušení Etického kodexu ČAS
o
neplacení příspěvků po dobu jednoho roku

úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby – skupinového člena

zánikem ČAS

z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2.

O vyloučení člena rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů na základě doporučení správní rady ČAS. V případě zjištění důvodů pro vyloučení
člena spolku je správní rada oprávněna členovi spolku pozastavit členství do zasedání
valné hromady, na které bude rozhodováno o jeho vyloučení.

Hlava IV. Práva a povinnosti členů
Článek 7.
1.
Členové ČAS mají právo:

účastnit se jednání a rozhodování valné hromady /včetně hlasovacího práva/

volit a být voleni do správní rady a revizní komisepřípadně jiných orgánů
spolku

účastnit se veškeré činnosti ČAS

být informováni o činnosti ČAS

podávat návrhy a podněty k činnosti ČAS a jejím orgánům
2.

Hlasovací právo (účast na rozhodování) dočasně pozbývají členové spolku –
individuální členové - po dobu, po kterou jsou zaměstnanci (v hlavním pracovním
poměru) právnické osoby – skupinového člena spolku.

Článek 8.
1.
Členové ČAS mají povinnost:

znát a dodržovat stanovy a rozhodnutí valné hromady

řádně platit členské příspěvky (členské příspěvky v případě skupinového člena
jsou odvozeny od počtu certifikovaných služeb /Certifikátů/ a počtu hlasů, jimiž
skupinový člen disponuje/. Výše členských příspěvků může být stanovena
odlišně pro individuální členy a skupinové členy spolku.

dodržovat příslušné standardy a etický kodex ČAS

poskytovat kvalitní nízkoprahové sociální služby (týká se skupinových členů
spolku).

podílet se na činnosti spolku

pravidelně poskytovat statistická data o poskytované službě ve stanoveném
rozsahu

prezentovat ČAS na svých propagačních materiálech

aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku
Hlava V. Organizační struktura
Článek 9.
1.
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:




Valná hromada
Správní rada
Revizní komise

Článek 10.
1.
2.

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAS a tvoří ji všichni členové spolku.
Do působnosti valné hromady patří zejména:
 volit a odvolávat členy správní rady a revizní komise;
 rozhodovat o vyloučení člena ČAS;
 přijímat a měnit stanovy;
 rozhodovat o hospodaření ČAS a schvalovat jeho roční účetní uzávěrku;
 schvalovat výši členských příspěvků jak pro individuální členy tak pro skupinové členy
spolku;






rozhodnout o zániku ČAS;
rozhodovat o dalších otázkách, jež si valná hromada vyhradí;
vyjadřovat námitky k činnosti správní rady;
vznášet podněty revizní komisi k přezkoumání činnosti správní rady.

3.

Zasedání valné hromady je svoláváno správní radou, nejméně jednou ročně. Správní
rada je povinna svolat do jednoho měsíce valnou hromadu, pokud jí o to požádá
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Nesvolá-li správní rada zasedání valné
hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat
zasedání valné hromady na náklady spolku sám.

4.

Oznámení o zasedání valné hromady se zasílá písemnou pozvánkou všem členům
spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl
v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to
nejpozději 14 dní před jeho konáním. Součástí pozvánky musí být program zasedání
valné hromady.

5.

Právo účastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové
spolku (s výjimkou uvedenou v čl. 7 odst. 2 stanov). Valná hromada je
usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání členové spolku disponující alespoň
třetinou všech hlasů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.

6.

Každý individuální člen spolku má při rozhodování jeden hlas. Skupinový člen spolku
má tolik hlasů, kolik mu bylo spolkem vystaveno Certifikátů hodnocení kvality
jednotlivých sociálních služeb dle čl. V odst. 3 těchto stanov / tzn. za každý jeden
Certifikát přísluší skupinovému členovi jeden hlas/. Pro stanovení počtu Certifikátů
a počtu hlasů příslušného skupinového člena se za rozhodný považuje počet
Certifikátů, které byly vydány ve prospěch příslušného skupinového člena spolku
a které jsou platné a účinné v době konání valné hromady.
.
O jednání valné hromady se pořizuje zápis, jenž musí obsahovat datum a místo konání,
přijatá usnesení a výsledky hlasování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků valné
hromady a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápisy z valné
hromady se rozesílají všem členům ČAS.

7.

Článek 11.
1.
Správní rada je statutárním a výkonným orgánem spolku.
2.

Správní rada je kolektivním voleným orgánem spolku. Správní rada řídí činnost ČAS.

3.

Do působnosti správní rady patří zejména:








řídit činnost ČAS mezi zasedáním valné hromady v souladu s Organizačním řádem
ČAS;
jmenovat, pověřovat a odvolávat výkonného ředitele ČAS;
kontrolovat činnost výkonného ředitele ČAS;
svolávat valnou hromadu ČAS, určovat termín valné hromady a připravovat program;
projednávat způsob hospodaření ČAS;
kontrolovat naplňování vize a Strategického plánu sdružení a prostřednictvím kanceláře
ČAS a konkretizovat jeho naplňování v krátkodobých akčních plánech;
schvalovat odborné materiály, které přinášejí systémové změny v oboru;




rozhodovat o řešení odborných problémů a stížnostech členů ČAS (v oblasti kvality
a odbornosti -k rozhodování si může SR přizvat odborníky na danou problematiku či
zřídit poradní orgán);
zajišťovat krizové řízení ČAS při ekonomických problémech spolku.

4.

Členové správní rady jsou voleni valnou hromadou, které jsou za svou činnost
odpovědní. Členové správní rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře,
náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

5.

Správní rada má pět členů. Členem správní rady může být:
- člen ČAS,
- nečlen ČAS z řad odborné veřejnosti či zástupců sponzorů ČAS nominovaný
k volbě na valné hromadě správní radou nebo revizní komisí nebo návrhem
podpořeným nejméně třemi členy ČAS (způsob nominace je upraven
v Organizačním řádu spolku).
Z pěti členů správní rady musí být vždy nejméně alespoň tři členové ČAS.

6.

Funkční období člena správní rady je tříleté.

7.

V případě, že počet členů správní rady klesne pod čtyři, provede správní rada na zbytek
svého funkčního období svým rozhodnutím kooptaci potřebného počtu členů. Kooptaci
lze provést i opakovaně. Na nejbližším zasedání valné hromady musí proběhnout volba
nového člena.

8.

Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni minimálně tři členové správní rady.
Rozhodnutí Správní rady je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných
členů správní rady. V případě rovnosti hlasů má předseda správní rady právo
rozhodujícího hlasu.

9.

Každý člen správní rady může navrhnout v písemné formě, aby správní rada rozhodla
o konkrétních záležitostech mimo zasedání správní rady (rozhodování „per rollam“).
Návrh na hlasování per rollam musí být doručen všem členům správní rady a musí
obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaj
o lhůtě, ve které se mají členové správní rady vyjádřit. Lhůta k vyjádření nesmí být
kratší než 10 dnů. K platnosti hlasování per rollam se vyžaduje vyjádření člena správní
rady podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu usnesení.
Rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů členů správní rady (pokud se člen rady
ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že hlasuje proti přijetí navrhovaného usnesení).

10.

Funkce člena správní rady zaniká vzdáním se funkce, uplynutím funkčního období,
odvoláním, vznikem neslučitelnosti výkonu funkce nebo úmrtím či zánikem právnické
osoby – skupinového člena. Člen správní rady se své funkce může vzdát, učiní tak
podepsaným prohlášením doručeným do sídla spolku. Funkce zaniká dnem, kdy
doručené prohlášení projedná správní rada, nejpozději však patnáctým dnem ode dne
jeho doručení do sídla spolku.

11.

Podnět k odvolání člena správní rady z funkce může podat každý člen sdružení revizní
komisi. V případě, že revizní komise shledá podnět oprávněný, svolá mimořádnou
valnou hromadu, jejímž předmětem bude rozhodnutí o odvolání člena správní rady
z funkce.

12.

Členové správní rady si mezi sebou volí předsedu a místopředsedu správní rady.

13.

14.

Za správní radu jedná navenek předseda správní rady a v jeho nepřítomnosti
místopředseda správní rady. Ten, kdo za spolek podepisuje, připojí k názvu spolku svůj
podpis a údaj o své funkci.




Do působnosti předsedy správní rady ČAS dále patří:
svolávat a řídit jednání správní rady ČAS,
z pověření valné hromady a správní rady ČAS plnit další určené úkoly,
disponovat podpisovým právem k finančním prostředkům a grantovým žádostem.

Článek 13.
1.

Revizní komise je voleným kontrolním orgánem spolku.

2.

Do působnosti revizní komise náleží:

dohlíží na hospodaření ČAS, dodržování stanov a plnění usnesení valné
hromady;

vznáší připomínky k projednávaným bodům při jednání správní rady, přičemž
správní rada je povinna vzít je na vědomí a zaznamenat je do zápisu
z jednání;

zpracovává zprávu o své činnosti, kterou předkládá valné hromadě ČAS;

svolává valnou hromadu k rozhodnutí o odvolání člena správní rady na
základě podnětu členů spolku;

3.

Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou.

4.

Funkční období člena revizní komise je tříleté.

5.

Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve správní radě ČAS:

6.

Revizní komise se schází minimálně jedenkrát ročně.

7.

Zástupce revizní komise je oprávněn se účastnit jednání správní rady ČAS, revizní
komise je oprávněna nahlížet do veškerých materiálů správní rady a kanceláře ČAS,
vyjma dokumentace zachycující hodnotící pohovory zaměstnanců.

8.




Členem revizní komise může být:
člen ČAS
nečlen ČAS z řad odborné veřejnosti či zástupců sponzorů ČAS nominovaný k volbě na
valné hromadě správní radou nebo revizní komisí nebo návrhem podpořeným nejméně
třemi členy ČAS (způsob nominace je upraven v Organizačním řádu spolku).
Ze tří členů revizní komise musí být vždy nejméně alespoň dva členy ČAS.

Hlava VI. Hospodaření a majetek ČAS
Článek 14.
1.

Finanční prostředky může ČAS získávat z členských příspěvků, dotací, grantů, darů
a sponzorských příspěvků, případně dalších příjmů. Získané finanční prostředky jsou
ukládány na samostatném účtu u peněžního ústavu. Podpisové právo k tomuto účtu
mají:




2.

předseda správní rady ČAS,
místopředseda správní rady ČAS,
popřípadě pověřený výkonný ředitel ČAS.
Veškeré finanční prostředky a majetek lze použít pouze k plnění účelu a cílů dle stanov
ČAS. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami
a interními předpisy ČAS. Za vedení účetnictví a dalších předepsaných evidencí jsou
odpovědni předseda správní rady ČAS, místopředseda správní rady ČAS, popřípadě
pověřený výkonný ředitel ČAS.

Hlava VII. Změna stanov
Článek 15.
1.
Stanovy mohou být změněny pouze usnesením valné hromady ČAS, přičemž k přijetí
usnesení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů. Podmínkou projednání
změny stanov je uvedení změny stanov na programu obsaženém na pozvánce zasílané
členům před valnou hromadou ČAS.

Hlava VIII. Řešení sporů
Článek 16.
1.

Stížnosti na činnost ČAS a spory související s činností ČAS vyřizuje správní rada ČAS.
Správní rada si může k řešení stížností vyžádat názor poradního orgánu, který je
oprávněna zřídit. Stížnosti na činnost správní rady ČAS přijímá a vyřizuje revizní komise
ČAS. Nejvyšším orgánem projednávajícím stížnosti je valná hromada ČAS.

Hlava IX. Zánik ČAS
Článek 17.
1.
ČAS zaniká rozhodnutím valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
K přijetí rozhodnutí valné hromady o zániku ČAS je zapotřebí dvoutřetinovou většiny
hlasů přítomných členů.
2.

Při zániku spolku valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do
20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným
způsobem v sídle spolku všem členům spolku.

3.

Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení či převod likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Likvidační
zůstatek musí být převeden na jinou nestátní neziskovou organizaci nebo organizace,
které tento majetek použijí ve prospěch dětí a mládeže v obcích, ve kterých ČAS
působil v okamžiku svého zániku.

Hlava X. Závěrečná ustanovení
Článek 18.
1.
Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou ČAS dne 20.11.2014.

