STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RAFAE
Článek I
Úvodní ustanovení
1. Název občanského sdružení: o. s. Rafae
(dále jen „sdružení“)
2. Sídlo sdružení je Kateřinská 10, Praha 2, 128 00
Článek II
Právní postavení sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného rozhodnutí o naplnění cílů sdružení.
2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.
Článek III
Cíl činnosti sdružení
1. Sdružení je neziskovou, nevýdělečnou organizací, která se zaměřuje na oblast psychosociální pomoci lidem v situaci krize a
individuálních a hromadných neštěstí podporou občanských i profesionálních aktivit na tomto poli, jejich koordinací,
vzájemnou informovaností, poradenstvím a vzděláváním.
Sdružení má několik cílů:
- vzdělávací a osvětová práce v oblasti psychosociální pomoci při přípravě na zvládání hromadných neštěstí a katastrof;
- koordinační a poradenská činnost při vytváření návrhů účinné psychosociální pomoci při neštěstích v jednotlivých
regionech;
- přímá pomoc občanům v těchto situacích;
- podpora svépomoci v zasažených místech;
- podpora profesionálů v zasažených místech;
- podpora kvality práce zaangažovaných složek;
- analýza události, jejího zvládnutí a podpora učení se z těchto zkušeností.
Individuální krizová situace může nastat jako důsledek střetu s překážkou, kterou člověk není schopen zvládnout vlastními
silami, v přijatelném čase a navyklým způsobem. Čas krize je životním obdobím, které bývá většinou poznamenáno intenzivní
tísní a zúžením vnímaných životních možností. Zároveň představuje příležitost k prospěšné změně, je-li člověk dostatečně
podpořen.
Krizový stav představuje dočasnou ztrátu psychické rovnováhy. Příčinou krize mohou být situace ztráty (blízkého člověka,
zaměstnání, domova), změny (rodiny, zdravotního stavu, sociální situace), zátěže (dlouhodobá péče o člověka s demencí) nebo
volby.
Krizovou situací hromadného charakteru se rozumí mimořádná událost, která má za následek vážné ohrožení života nebo
zdraví více než 10 lidí. Jde o situace hromadných neštěstí omezených nebo rozsáhlých a živelních katastrof. Jejich důsledkem
jsou posttraumatické jevy; snahou je, aby se nevyvinuly v invalidizující posttraumatické poruchy. Při vhodně navrženém plánu
péče a podpory, kdy klíčovou roli hraje sociální opora zasažených lidí, lze dopad události zmírnit a proměnit ho ve významnou
životní zkušenost (tzv. posttraumatický růst).
2. Cíle sdružení jsou realizovány tím, že sdružení:
i) organizuje preventivní programy,
j) připravuje dobrovolníky pro práci s krizovými situacemi individuálního nebo hromadného charakteru,
k) seznamuje odborníky v krizové intervizi se specifickou prací s oběťmi hromadných neštěstí,
l) realizuje osvětovou činnost v připravenosti na katastrofy vydáváním informačních letáků a odborných publikací a
přednáškami pro širokou i odbornou veřejnost,
m) poskytuje návaznou pomoc lidem účastnícím se pomoci obětem hromadných neštěstí – formou odborného vedení,
supervize, práce s komunitou,
n) vytváří informační databázi psychosociálních kontaktů pro oběti hromadných neštěstí,
o) organizuje semináře a praktické výcviky v krizové intervenci a v připravenosti na neštěstí a katastrofy,
p) poskytuje odborné konzultace.
3. K naplnění svých cílů sdružení spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány místní samosprávy, občanskými
iniciativami a neziskovými organizacemi.
4. Sdružení je založeno za jiným účelem, než je podnikání.
Článek IV
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) Valná hromada;
b) Představenstvo;
c) Dozorčí rada.
Článek V
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

4. Valnou hromadu svolává představenstvo, a to pozvánkou doručenou členům sdružení nejméně 30 dnů před jejím konáním.
Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání valné hromady, jakož i navržený program jednání a oznámení, zda se
svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada.
5. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádají nejméně dvě třetiny členů sdružení, člen
sdružení nebo dozorčí rada. V tomto případě musí být valná hromada svolána do tří týdnů ode dne, kdy žádost o její svolání
bude doručena představenstvu.
6. Přítomní členové sdružení se zapisují do listiny přítomných členů.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s výjimkou rozpuštění sdružení, ke kterému je nutný souhlas
nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
Na valné hromadě přísluší každému členu sdružení jeden hlas. Každý člen sdružení vykonává své hlasovací právo osobně,
zastupování při výkonu hlasovacího práva je vyloučeno. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky. Valná hromada rozhoduje tajným
hlasováním v případě volby orgánů sdružení. Valná hromada může rozhodnout o tajném hlasování i v jiných případech.
8. Usnášeníschopnost valné hromady zjišťuje před zahájením Valné hromady pověřený člen představenstva na základě listiny
přítomných členů.
9. Není-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů sdružení,
svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou s tím, že lhůta na svolání valné hromady je zkrácena na
polovinu – tj. 15 dní. Pozvánka musí být zaslána členům sdružení nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní
valná hromada.
10. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Zápis z valné hromady obsahuje místo a dobu konání, popis projednávání
jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování. Vyhotovení zápisu
zajišťuje představenstvo, a to do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel. Přílohu zápisu tvoří listina
přítomných.
11. Do zápisu o valné hromadě je každý člen a čestný člen sdružení na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy. Každý
člen a čestný člen má právo požádat předsedu sdružení o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie se vyhotovuje na náklady
člena sdružení, který žádá o její vyhotovení.
12. Zápisy o valné hromadě se uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho existence.
13. Do působnosti valné hromady patří:
a) projednávání a schvalování účetní uzávěrky a zprávy o činnosti sdružení;
b) volba a odvolávání členů představenstva,
c) rozhodnutí o vyloučení člena sdružení,
d) volba a odvolávání dozorčí rady,
e) rozhodnutí o výši a splatnosti členských příspěvků,
f) schvalování stanov sdružení, jejich změn a doplnění,
g) rozhodnutí o rozpuštění sdružení.
Článek VI
Představenstvo
1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Představenstvo plní
usnesení valné hromady.
2. Představenstvo má 3 členy.
3. Vyšší počet členů představenstva může stanovit valná hromada. Počet členů představenstva musí být vždy lichý.
4. Funkční období představenstva jsou dva roky. Opakovaná volba je možná.
5. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
6. Členství v představenstvu zaniká:
a) odstoupením,
b) úmrtím,
c) odvoláním valnou hromadou,
d) zánikem členství ve sdružení.
7. Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu funkčního období, nastupuje na místo člena představenstva valnou
hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni.
8. Klesne-li počet členů představenstva pod tři a všichni náhradníci již nastoupili do funkce, svolá představenstvo mimořádnou
valnou hromadu.
9. Představenstvo volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a správce.
10. Předseda zastupuje sdružení navenek.
Předseda svolává a řídí jednání představenstva.
Předseda svolává valnou hromadu.
Předseda koordinuje činnost ostatních členů představenstva.
11. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a vykonává v tomto případě jeho pravomoci.
12. Správce odpovídá za řádné zajištění účetní evidence sdružení, odpovídá za řádnou správu a evidenci hospodaření s
majetkem sdružení.
13. Představenstvo zasedá podle potřeby.
14. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni všichni jeho členové. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas
nadpoloviční většiny všech členů představenstva.
15. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis. Zápis podepisují všichni členové představenstva.
16. Do působnosti představenstva patří:
a) koordinace činnosti sdružení,
b) svolávání valné hromady,
c) schvalování rozpočtu sdružení a roční účetní uzávěrku,
d) schvalování vnitřních předpisů sdružení,
e) rozhodnutí o přijetí člena sdružení,
f) rozhodování o použití finančních prostředků sdružení,
g) vedení evidence členů sdružení,
h) návrhy o výši členských příspěvků, změnu nebo doplnění stanov, zrušení nebo sloučení sdružení s jiným sdružením,

i) úkony pro zajištění činnosti sdružení.
j) povinnost spravovat sdružení s péčí řádného hospodáře a opatřovat prostředky pro činnost sdružení.
Článek VII
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení.
Dozorčí rada má 3 členy.
Funkční období je dvouleté. Opakovaná volba je možná.
Dozorčí radu volí valná hromada.
V působnosti dozorčí rady je:
a) kontrola roční uzávěrky a výroční zprávy sdružení,
b) dohlížení na dodržování stanov sdružení při činnosti sdružení.

Dozorčí rada je oprávněna:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
b) navrhnout svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy sdružení.
Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.
Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti.
Článek VIII
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří se svým majetkem.
Majetkem se rozumí movitý a nemovitý majetek v jeho vlastnictví, finanční prostředky získané v souvislosti s činností
sdružení, a to jak v hotovosti, tak na účtech sdružení.
Právo hospodařit s majetkem a použití finančních prostředků má pouze sdružení.
O nakládání s majetkem a použití finančních prostředků sdružení rozhoduje valná hromada.
2. Sdružení získává prostředky ke své činnosti zejména:
a) Z příspěvků členů sdružení,
b) Z doplňkových příjmů, které získá při naplňování cílů sdružení
c) Z darů právnických a fyzických osob,
d) Z příspěvků z veřejných rozpočtů.
e) Z výnosů majetku sdružení
3. Sdružení vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Peněžní prostředky sdružení, kromě nezbytné hotovosti,
se ukládají u peněžního ústavu na účet k tomu účelu zřízený.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného představenstvem
5. Zisk sdružení je používán k rozvoji aktivit sdružení nebo na správu sdružení a nemůže být rozdělován členům sdružení ani
jiným osobám.
Článek IX
Vznik členství
1. Řádným členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí člena rozhoduje představenstvo.
3. Členství ve sdružení vzniká dnem schválení přijetí představenstvem.
Článek X
Zánik členství
1. Členství ve sdružení zaniká:
a) písemným oznámením člena, adresovaným představenstvu, o vystoupení ze sdružení,
b) vyloučením člena sdružení, který závažným způsobem poruší členské povinnosti, a ačkoli byl na jejich porušení a možnost
vyloučení ze sdružení výborem písemně upozorněn, ve stanovené lhůtě nesjednal nápravu. O vyloučení člena ze sdružení
rozhoduje valná hromada.
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zánikem sdružení,
e) úmrtím.
Článek XI
Práva členů sdružení
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se činnosti sdružení,
b) volit a být volen do orgánů sdružení,
c) účastnit se zasedání valné hromady a na ní prosazovat své zájmy člena,
d) na informace o jakýchkoliv záležitostech sdružení.

Článek XII
Povinnosti členů sdružení
1. Člen sdružení je povinen:
a) přispívat k naplňování cílů sdružení,
b) jednat ve shodě s cíli sdružení a dodržovat jeho stanovy,
c) účastnit se společných akcí a aktivit sdružení,
d) platit řádně a včas členské příspěvky,
e) účastnit se zasedání valné hromady.
Článek XIII
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
2. O rozpuštění sdružení či jeho sloučení s jiným sdružením rozhoduje valná hromada. K usnesení o rozpuštění sdružení nebo
jeho sloučení s jiným sdružením se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů sdružení .
3. Zánik sdružení oznámí představenstvo příslušnému ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozpuštění
sdružení nebo jeho sloučení s jiným sdružením.
4. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne rozhodnutí o zániku sdružení.
Realizaci majetkového vypořádání zajišťuje představenstvo. Zaniká-li sdružení sloučením s jiným sdružením, přechází majetek
sdružení zbylý po majetkovém vypořádání na přejímací právní subjekt.
Článek XIV
Přípravný výbor
Členové přípravného výboru jsou povinni předat sdružení bez zbytečného odkladu po jeho registraci stanovy a další listiny,
které souvisejí s činností přípravného výboru.
Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace sdružení do první valné hromady oprávněni jednat jménem sdružení, a to
společně.
Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace sdružení do první valné hromady oprávněni vykonávat činnost
představenstva.
Přípravný výbor svolá nejpozději do 60 dnů ode dne registrace sdružení první valnou hromadu za účelem zvolení orgánů
sdružení.
Zvolením členů představenstva zaniká funkce členů přípravného výboru a přípravný výbor je rozpuštěn.
V Praze dne 31. října 2010
Předsednictvo:
Mgr. Daniela Gabrielová, předsedkyně o. s. Rafae
PhDr. Bohumila Baštecká, místopředsedkyně o. s. Rafae
Mgr. Petra Hálková, správkyně o. s. Rafae

