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STANOVY 

 

ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. 

 
Název :  ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. (dále jen spolek) 

 

Sídlo: U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc – Lazce 

 

 

Článek I. 

Poslání, cíle a činnost spolku 

 

Posláním spolku je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb 

dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských 

aktivit. Podporovat zájem dítěte v obtížné  situaci, odborně podporovat rodiny a rodiče, kteří 

budou pečovat nebo pečují o děti v NRP, pomáhat dětem ohroženým nebo trpícím vývojovým 

traumatem, umožnit dětem, aby vyrůstaly v bezpečném a zdravém rodinném prostředí, 

rozvíjely své možnosti a žily plnohodnotným životem. 

Spolek poskytuje komplexní odbornou péči a pomoc dětem přijatým do náhradní rodinné 

péče (adopce a pěstounské péče), pěstounům, osvojitelům a dětem vychovávaným mimo 

vlastní rodinu, tedy dětem v ústavních zařízeních (kojeneckých ústavech a dětských 

domovech). 

Cíle spolku jsou: 

- rozvoj a podpora sociálních služeb v oblasti péče o rodinu a dítě prostřednictvím 

osvětové, informační a vzdělávací činnosti,  

- podpora spolupráce a komunikace se státními i nestátními institucemi, 

- zvýšení podílu náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného 

zázemí, 

- zkvalitnění odborných znalostí a výchovných kompetencí pěstounů, 

- podpora formování zdravé osobní identity dětí a dospívajících vyrůstajících 

v náhradních rodinách či v dětském domově, 

- podpora rodinám a jedincům v obtížné životní situaci; vytvořit nabídku 

dostupných služeb v oblasti náhradní rodinné péče jako kontinuální podpůrný 

systém.  

Hlavní činností spolku jsou: 

- psychologické a sociální poradenství, 

- speciální program pro děti a dospívající, 

- vzdělávání náhradních rodičů, 

- svépomocné skupiny, 

- telefonická krizová intervence, 

- poradensko vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny, 

- víkendová setkání a výlety náhradních rodin, 
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- odlehčovací služby. 

Spolek může vykonávat také vedlejší hospodářskou činnost k zajištění prostředků pro 

podporu hlavní činnosti. 

Spolek vyvíjí svoji činnost zejména v Olomouckém kraji. 

 

 

Článek II. 

Vznik a zánik členství 

 

Řádným členem se může stát každý zletilý občan, pokud podá písemnou přihlášku výboru 

spolku. 

Ve spolku jsou zastoupeni pěstouni, osvojitelé, odborníci, kteří se podílejí na péči o děti 

žijící mimo vlastní rodinu (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, 

ekonomové, právníci a další), studenti výše zmíněných oborů a všichni, kdo chtějí pomoci 

v této oblasti mimořádného humánního a sociálního významu. 

Čestné členství může být uděleno fyzické osobě, pokud významnou měrou přispěla 

k uskutečňování cílů spolku. 

Členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru o přijetí za člena nebo rozhodnutím o 

udělení čestného členství. 

Členství ve spolku zaniká: 

1. úmrtím člena, 

2. vystoupením člena na základě písemného prohlášení. 

Členství může zaniknout, dopustí-li se člen hrubého porušení stanov spolku nebo zákonů 

České republiky a není-li jeho chování slučitelné s cíli spolku. 

Členství může být zrušeno, neprojevil-li člen spolku opravdový zájem o činnost spolku po 

dobu nejméně dvou po sobě jdoucích roků. Zrušení musí být oznámeno písemně, vyjma 

situace, kdy dojde ke ztrátě kontaktu. 

O zániku nebo zrušení členství rozhoduje výbor. Dnem zániku členství zanikají všechna 

práva a povinnosti člena a spolku navzájem. 

Evidenci členů vede výbor spolku. Členská evidence je neveřejná. 

 
 

Článek III. 

Práva a povinnosti členů 

 

Všichni členové jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti. 

1. Člen má právo: 

- účastnit se Valného shromáždění, 

- účastnit se jednání výboru, když se toto jednání týká jeho práv a povinností, 

- vyjadřovat se svobodně na schůzích ke všem projednávaným otázkám, požadovat 

k nim vysvětlení a podávat návrhy na další činnost spolku, 

- obracet se s připomínkami a stížnostmi na výbor, jakož i na jednotlivé funkcionáře 

a tito jsou povinni o výsledku projednání informovat člena, 

- být informován o všech základních otázkách činnosti spolku, 

- na nahlédnutí do všech listin spolku, která se bezprostředně týkají jeho práv, zájmů 

a povinností. 

2. Členové jsou povinni: 

- dodržovat stanovy spolku, 

- chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke kritice spolku, 

- řádně vykonávat funkci, kterou jsou pověřeni, a z této činnosti se zodpovídat 

členům spolku, 

- oznámit změnu kontaktních údajů (změnu příjmení, adresy bydliště, telefonu, 

mailu, atd.). 



 

 Strana 3  

Článek IV. 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: 

1. Valné shromáždění, 

2. výbor a 

3. revizní komise. 

 

Valné shromáždění  

 

Nejvyšším orgánem spolku je Valné shromáždění. Valné shromáždění volí: 

1. výbor a  

2. revizní komisi. 

Valné shromáždění uskutečňuje svá jednání pravidelně 1x za rok nebo může být, 

s ohledem na nastalé skutečnosti, svoláno mimořádné valné shromáždění. Valné shromáždění 

tvoří všichni členové spolku přítomní jednání. 

Valné shromáždění svolává výbor, usnese-li se na tom nebo požádá-li o to nejméně 1/3 

členů spolku. 

Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li jednání přítomno nejméně 20% všech členů 

spolku a usnáší se prostou většinou přítomných členů spolku.  

Volby ve spolku se provádí zásadně přímým hlasováním členů.  

Valné shromáždění rozhoduje o všech základních otázkách činnosti, zejména: 

- o vzniku, zániku a změně vnitřní organizace spolku, 

- o pořádku svého jednání, 

- o finančních otázkách a správě majetku spolku,  

- o změně stanov,  

- o složení výboru a revizní komise, 

- o odvolání proti rozhodnutí výboru, 

- o odvolání členů výboru nebo revizní komise. 

 

Výbor 

 

Výbor je volen na období dvou let a musí mít nejméně pět členů. 

Výbor je výkonným a operativním orgánem spolku, zasedá nejméně 1x za tři měsíce, 

jinak na žádost nejméně 1/3 svých členů. Jednání výboru může být uskutečněno i 

korespondenční formou (mailem). 

Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru a usnáší se 

prostou většinou přítomných členů výboru. 

Výbor zejména organizuje plnění úkolů spolku, plní funkci Valného shromáždění mezi 

jednáními Valného shromáždění v rámci stanov, které není oprávněn měnit. Plní úkoly 

uložené Valným shromážděním. Výbor předkládá zprávu o své činnosti Valnému 

shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. 

Výbor je povinen na žádost nejméně 1/3 členů spolku svolat jednání Valného 

shromáždění. 

Výbor ihned po svém zvolení volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu 

(užší vedení).  

Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda nebo jím pověřený jiný 

člen výboru vystupuje navenek jménem spolku, zejména ve styku s jinými orgány a 

organizacemi, vyjadřuje vůli členů spolku. Předseda svolává na žádost nejméně 1/3 členů, 

nebo též z vlastního rozhodnutí, jednání výboru a jeho jednání řídí. 

Mimořádné a naléhavé záležitosti patřící do působnosti výboru vyřizuje předseda nebo jím 

pověřený jiný člen výboru. 

Výbor odpovídá spolku za vzniklou škodu podle platných obecných předpisů. 
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Revizní komise 

 

Revizní komise je volena na období dvou let, musí být složena nejméně ze tří členů. 

Na svém prvním zasedání volí revizní komise ze svých členů předsedu. Předseda revizní 

komise nebo jím pověřený člen revizní komise se může účastnit jednání výboru.  

Člen revizní komise nesmí zastávat jinou funkci ve spolku. Revizní komise dbá na to, aby 

výbor dodržoval zásady řádného hospodaření s finančními prostředky spolku. Dále dbá, aby 

byly včas vyřizovány připomínky, náměty a stížnosti členů. Pokud zjistí pochybení, je revizní 

komise povinna výbor upozornit a předložit stanovisko k dalšímu postupu. Též o tom 

informuje Valné shromáždění. 

Všichni členové a funkcionáři jsou povinni předkládat revizní komisi na její výzvu 

potřebná vysvětlení, podklady a materiály. Funkcionáři spolku jsou povinni přihlížet ke 

stanoviskům a návrhům revizní komise. 

 

 

Článek V. 

Hospodaření spolku 

 

Finanční prostředky spolku jsou jeho vlastnictvím a slouží k zabezpečování jeho činnosti 

a dosahování cílů. 

Jmění spolku tvoří dobrovolné příspěvky členů, dary a jiné dobrovolné majetkové 

převody třetích osob, finanční prostředky z grantových projektů a dotací orgánů státní správy, 

měst a obcí, částky získané za poskytnuté služby a další příjmy dle platné legislativy. 

Spolek zabezpečuje svoji činnost podle ročních rozpočtů schválených výborem spolku.  

S majetkem spolku nakládá výbor. Hospodaření musí být vedeno v rámci stanov a 

v souladu s usnesením Valného shromáždění.  

Veškeré hospodaření se řídí platnými právními a účetními předpisy platnými v České 

republice. 

 

 

Článek VI. 

Zánik spolku 

 

Spolek zanikne, usnese-li se na tom Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou členů 

přítomných jednání Valného shromáždění. Spolek zaniká rovněž z důvodů stanovených 

zákonem. 

Je-li usnesení platné, zvolí Valné shromáždění likvidátora. Do doby, než likvidátor 

provede likvidaci, vystupuje likvidátor jménem spolku, za něž se připojí slova „v likvidaci“. 

Činnost likvidátora se řídí platnou legislativou. 

Likvidační zůstatek se převede na zařízení, které slouží dětem bez domova. Toto zařízení 

určí svým rozhodnutím Valné shromáždění.  

Písemnosti zrušeného spolku se uschovají podle obecných předpisů o archivaci. 

 

 

 

V Olomouci dne 29. listopadu 2014 

 

 

 

 

__________________________ 

Radek Schlesinger 

předseda spolku 


