STANOVY POVÍDEJ, z. s.

Článek I
Jméno, sídlo a právní forma
Název spolku: Povídej, z. s.
Sídlo spolku: Česká 235, 284 01 Kutná Hora
právní forma: spolek
Spolek vznikl v r. 1998 jako občanské sdružení s názvem Povídej.

Článek II
Účel spolku
Povídej, z. s. je samosprávná, nezisková organizace založená za účelem poskytovat odbornou
psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci.
Článek III
Prostředky a cíle spolku
Naplnění účelu dle čl. II dosahuje následujícími prostředky:
1. Zajišťuje pomoc dětem, mládeži a dospělým v situaci akutní psychické nouze, zvláště požádají-li o
rychlou pomoc na telefonu Linky důvěry. Úkolem je zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu,
aby se nadále zhoršoval, provést volajícího náročnou situací a podpořit účelné řešení problému.
2. V rámci služby Krizové pomoci zajišťuje první psychologickou pomoc, krizovou intervenci,
emergentní psychoterapii a preventivní péče v oblasti mezilidských vztahů.
3. V rámci spolupráce s OSPOD zajišťuje první psychologickou pomoc, poradenství a psychoterapii
pro ohrožené rodiny.
4. Zajišťuje následnou péči a kontakty v rámci psychosociální sítě.
5. V rámci své odborné působnosti nabízí a organizuje další vzdělávání odborné a laické veřejnosti.
6. Spolupracuje a rozvíjí sociální služby v rámci komunitních plánů měst a kraje.
Článek IV
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 21 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky žadatele výbor spolku. Přihláška
musí obsahovat: jméno a příjmení (název právnické osoby) žadatele, adresu trvalého bydliště (sídlo),

rodné číslo (IČO), případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a
vlastnoruční podpis žadatele. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání po dni
podání přihlášky. Je-li členem spolku právnická osoba, určí fyzickou osobu, která za ni bude
vykonávat členská práva a povinnosti. Neučiní-li tak, bude členská práva a povinnosti vykonávat
statutární orgán společnosti.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem.
5. Seznam členů spolku je veřejně zpřístupněn ve výroční zprávě. Uvádí se pouze jméno člena
spolku.
6. Zánik členství:
a) vystoupení člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze
e) zánikem spolku
Článek V
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
a) podílet se na činnosti spolku
b) volit do orgánů spolku
c) být volen do orgánů spolku
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
2. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d) řádně platit roční členský příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí, a to vždy do 30. 1. roku
členství
Článek VI
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) výbor spolku
c) kontrolní komise

Článek VII
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku
3. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen
svolat členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku nebo kontrolní komise
jako kontrolní orgán spolku, a to bezprostředně, nejdéle do 60 dnů od výzvy.
4. Výbor svolává zasedání členské schůze nejméně třicet dnů před jejím konáním, a to zasláním
pozvánky všem členům spolku e-mailem nebo poštou. Pozvánka obsahuje čas, místo konání a návrh
programu členské schůze.
5. Členskou schůzi řídí předseda výboru nebo jím pověřená osoba.
6. Členská schůze:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku
spolku
c) volí na dobu 5 let členy výboru a kontrolní komise
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o zrušení spolku a o vypořádání jeho majetku
f) rozhoduje o výši členského příspěvku
7. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací
právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze
dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina
přítomných členů.
8. Výbor z členské schůze pořídí do 30 dnů od jejího ukončení písemný zápis, který se ukládá v sídle
spolku. Členové spolku mají právo nahlížet do zápisů z členských schůzí, mají právo nahlížet do
podkladů pro svolání a realizaci členské schůze.

Článek VIII
Výbor
1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi,
statutárním zástupcem spolku je jeho předseda.
2. Výbor má nejméně 3 členy. Počet členů výboru musí být lichý.
3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáním členské schůze.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4 krát ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na

řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku
c) svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro rozhodování členské schůze
d) poskytuje součinnost kontrolní komisi
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku
6. K zajištění cílů činnosti zřizuje výbor odpovídající organizaci a jmenuje jejího ředitele.
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná
členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.
10. Předseda výboru spolku:
a) zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem
b) svolává schůze výboru
c) vykonává pracovní dohled nad ředitelem organizace Centrum krizové intervence, kterou spolek
zřizuje k naplnění svého poslání
d) řídí zasedání výboru a členské schůze
11. Místopředseda výboru spolku:
a) zastupuje předsedu výboru spolku v případě, kdy předseda nemůže vykonávat svoje pravomoci
b) vykonává pravomoci předsedy v rozsahu, v jakém byl k tomu pověřen

Článek IX
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Kontrolní komise má 3 členy. Podmínkou členství v kontrolní komisi není členství ve spolku.
3. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a naplňováním stanov v souladu se
zákonem, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu
provádí nejméně 2 krát ročně.
4. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní
činnosti.
Článek X
Ředitel Centra krizové intervence
1. Spolek zřizuje k naplnění svého poslání Centrum krizové intervence, které je sídlem spolku a
místem, kde spolek naplňuje svůj účel a vykonává činnost, pro kterou byl založen.
2. Ředitel Centra krizové intervence (dále jen CKI) je zaměstnancem spolku, řídí činnost CKI ve
vztahu ke spolku v rozsahu, v jakém na něho byly delegovány výborem a sjednány v pracovní
smlouvě.

Článek XI
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroje majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
c) členské příspěvky
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o
hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
Článek XII
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze
b) rozhodnutím soudu
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.

Článek XIII
Závěrečné ustanovení
1. Z rozhodnuti členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy,
školství, zdravotnictví, kultury a j., kteří souhlasí a podporují cíle spolku. Při jmenování přebírají
jmenovací listinu čestného člena spolku. Čestný člen spolku nemá práva a povinnosti řádného člena
spolku, má pouze hlas poradní.
2. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
4. Změna stanov nabývá platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.
V Kutné Hoře dne: 8. 9. 2015
Výbor Povídej, z. s. :
Předseda: PhDr. Eva Morawská
Místopředseda: Mgr. Jana Komárková
člen výboru: Mgr. Eva Bicanová

