STANOVY
ONŽ - POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY, Z.S.
Článek 1
Občanské sdružení ONŽ se sídlem v Praze 1, Voršilská 5 bylo založeno v roce 1990
jako dobrovolné občanské sdružení, které v České republice sdružuje občany,
angažující se v oblasti úcty k životu od jeho počátku. V této veřejně prospěšné
činnosti nadále pokračuje.
Zákonem č.89/2012 Sb. je právní forma občanského sdružení s platností od 1.1.2014
nahrazena formou zapsaného spolku. V souladu s touto legislativní změnou
se uvedené občanské sdružení transformuje na veřejně prospěšný zapsaný spolek
s těmito stanovami.

Článek 2
Veřejně prospěšná činnost spolku ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy
a dívky, z.s.
1) Činností spolku je pozitivním způsobem
- probouzet vědomí úcty k lidskému životu již od jeho počátku, a to výchovou,
osvětou a šířením vědeckých poznatků,
- pomáhat matkám a rodinám v obtížných situacích, souvisejících
s neplánovaným těhotenstvím,
- pomáhat ženám, dívkám, rodinám při řešení dalších složitých životních
a krizových situací.
2) K tomuto účelu spolek
- poskytuje pomoc v krizových situacích
- zajišťuje a zprostředkuje poradenskou pomoc (sociální, právní, lékařskou,
psychologickou, pastorační aj.)
- zřizuje a provozuje poradny a telefonickou krizovou linku
- připravuje výchovné a vzdělávací programy pro děti a mládež, rodiče,
vychovatele, učitele, i pro širokou veřejnost
- provádí osvětovou činnost zaměřenou na partnerské vztahy, prenatální život,
sexualitu, rizika nákazy HIV a pohlavních nemocí, prevenci sociálně
patologických jevů
- spolupracuje s dalšími tuzemskými a zahraničními iniciativami a organizacemi,
jejichž náplň se dotýká jeho poslání
- zpracovává a podává legislativní podněty.
3) Ve své činnosti se spolek řídí zásadami humanity a demokracie.

Článek 3
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát svéprávný občan ČR starší 18 let, který souhlasí
s programovým prohlášením a posláním spolku.
1) Členství ve spolku je dobrovolné, vzniká doručením podepsané přihlášky do sídla
spolku a schválením nejbližší valnou hromadou spolku.
2) Členství ve spolku zaniká:
a) úmrtím člena
b) vystoupením člena, a to dnem doručení jeho písemného oznámení
c) zrušením členství.
3) Členství může být zrušeno rozhodnutím předsednictva spolku, jestliže člen spolku
a) závažným způsobem poškodil veřejně prospěšnou činnost spolku
b) 2 roky nezaplatil členské příspěvky. Spolek je povinen před zrušením členství
kvůli neplacení příspěvků zaplacení příspěvků písemně urgovat a informovat
člena spolku o důsledku jeho nezaplacení příspěvků.
4) V případě zrušení členství z důvodu uvedeného v bodě 3a) se člen spolku může
proti rozhodnutí předsednictva odvolat. O odvolání rozhodne nejbližší valná
hromada hlasováním.

Článek 4
Práva a povinnosti členů spolku
1) Členové spolku mají tato práva:
- podílet se na činnosti spolku a účastnit se akcí spolkem organizovaných
- vyjadřovat se k otázkám činnosti spolku a hlasovat o nich na valné hromadě
- volit a odvolávat orgány spolku
- být voleni do orgánů spolku, pokud dosáhli věku 21 let.
2) Členové spolku mají tyto povinnosti:
- dodržovat stanovy spolku
- jednat v souladu s Programovým prohlášením a posláním spolku
- platit členský příspěvek.

Článek 5
Orgány spolku
Orgány spolku jsou předsednictvo, valná hromada a revizní komise.

Článek 6
Předsednictvo
1) Předsednictvo je statutární orgán spolku.
2) Předsednictvo spolku řídí jeho činnost mezi zasedáními valné hromady v souladu
s usneseními valné hromady.
3) Předsednictvo je nejméně pětičlenné. Na své první schůzi po svém zvolení si
zvolí předsedu a tři místopředsedy.
4) Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
5) Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
předsednictvo. K rozhodnutí předsednictva je třeba většina hlasů přítomných
členů předsednictva.
6) Předsednictvo:
a) jmenuje a odvolává regionální ředitelky poraden a stanoví jejich pracovní
náplň
b) rozhoduje o založení a zrušení poraden spolku
c) na návrh regionální ředitelky poraden jmenuje a odvolává vedoucí poraden
spolku
d) schvaluje koncepci odborného vzdělávání pracovnic poraden a podporuje
jejich profesní rozvoj
e) rozhoduje o nakládání s majetkem spolku
f) při naplňování programového prohlášení spolupracuje s orgány státní správy,
místní samosprávy a s dalšími organizacemi
g) rozhoduje o všech dalších otázkách činnosti spolku, nejsou-li vyhrazeny do
pravomoci valné hromady.
7) Funkční období předsednictva je dvouleté.

Článek 7
Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valnou hromadu svolává
předsednictvo alespoň jedenkrát ročně, a to vhodným způsobem alespoň měsíc
před jejím konáním.
2) Předsednictvo je povinno do jednoho měsíce svolat mimořádnou valnou
hromadu, požaduje-li to alespoň čtvrtina členů spolku.
3) Do výlučné pravomoci valné hromady spolku náleží
a) projednávat a schvalovat zprávu předsednictva o činnosti za uplynulé období
b) projednávat a schvalovat zprávu předsednictva o hospodaření za uplynulé
období
c) volit a odvolávat členy předsednictva
d) volit členy revizní komise
e) rozhodovat o změnách koncepce činnosti spolku na další období
f) rozhodovat o změnách stanov

g) rozhodovat o odvolání členů proti zrušení členství ve spolku
h) rozhodovat o zrušení spolku.

4) Ke schválení rozhodnutí valné hromady je třeba, není-li dále stanoveno jinak,
nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů spolku.
5) K platnosti rozhodnutí dle bodů 3) f) a h) je třeba dvoutřetinové většiny
přítomných členů spolku.

Článek 8
Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná. Členy revizní komise musí být členové spolku, volí je
valná hromada.

Článek 9
Jednání a podepisování za spolek
1) Za spolek jsou oprávněni jednat:
a) předseda nebo místopředseda nebo místopředsedkyně samostatně
b) členové předsednictva v rozsahu pravomocí udělených předsednictvem
c) regionální ředitelky poraden v rozsahu své pracovní náplně
d) zaměstnanci poraden v rozsahu plné moci, podepsané předsedou nebo
místopředsedou spolku.
2) Za spolek jsou oprávněni podepisovat:
a) předseda nebo místopředseda nebo místopředsedkyně samostatně
b) dva členové předsednictva společným podpisem.
3) Prostředky na bankovních účtech spolku v Praze disponují předseda nebo
místopředseda nebo místopředsedkyně předsednictva samostatně.
4) Prostředky na účtech jednotlivých mimopražských poraden disponují pověření
zaměstnanci poraden. Jejich pověření schvaluje na návrh regionální ředitelky
poraden předseda nebo místopředsedové spolku. Podpis za spolek jako za
majitele účtu podepisuje předseda nebo místopředsedové spolku.

Článek 10

Zánik Sdružení
V případě zrušení spolku za podmínek stanovených v článku 7, bod 3) h) a bod 5),
přecházejí aktiva spolku na jinou neziskovou organizaci s obdobným zaměřením,
na základě návrhu končícího předsednictva

Článek 11

Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem zápisu do veřejného registru.

