Stanovy

Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s.
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Článek I. Základní ustanovení
Název: Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s.,
ve zkratce C.H. Mirákl o.s. (dále jen „sdružení“)

C.H. Mirákl o.s. je dobrovolné sdružení občanů.

1. Sídlo: Sídliště Hůrka 1027, Kralupy nad Vltavou, 27801

Článek II. Poslání, cíle a činnost sdružení
1. Sdružení C.H. Mirákl o.s. je otevřenou, nezávislou, nepolitickou a dobrovolnou
organizací s právní subjektivitou, která vznikla za účelem rozvoje znalostí
a provádění praktické aplikace hiporehabilitace, jako léčebné rehabilitace na
koni a dalších činností v oblasti péče o zdravotně znevýhodněné jedince se
zaměřením na integraci a prevenci dále navazující.
2. Sdružení se ve své hlavní činnosti zaměřuje na:
a. pomoc zdravotně znevýhodněným osobám a jejich rodinám v oblasti
zdravotní rehabilitace a zájmové činnosti se zaměřením na integraci
a socializaci ve společnosti,
b. Provoz hiporehabilitace s hlavním zaměřením na hipoterapii (terapii
pomocí koně) jako léčebně terapeutické metody pro členy sdružení,
c. Publikační činnost v oblasti hiporehabilitace
d. Zájmovou činnost zdravých i zdravotně znevýhodněných dětí v oblasti
jezdectví s možností výkonnostního sportu handicapovaných, péče
o koně, se zaměřením na jejich integraci a sociální a ekologickou
výchovu.
e. Seznamování veřejnosti s problematikou zdravotně znevýhodněných,
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f. Seznamování zdravotně znevýhodněných s vědomostmi a úsilím
odborníků v oblasti hipoterapie a návazných oborů hiporehabilitace.
g. Výzkumnou činnost v oblasti hipoterapie a propagaci této metody na
národních i mezinárodních konferencích.
h. Pořádání odborných seminářů, přednášek a konferencí, praxí a stáží
studentů
i.

Pořádání sportovních, kulturních akcí pro členy sdružení

3. Sdružení se ve své vedlejší činnosti zaměřuje na:
a. léčebně preventivní jízdu na koni a návazné rekondičně-rehabilitační
činnosti,
b. výcvik hiporehabilitačních koní,
c. fyzioterapeutické služby a ostatní rehabilitační metody
d. Provoz denního stacionáře s integrovaným kolektivem
Sdružení spolupracuje se všemi institucemi, orgány, organizacemi, hnutími
i fyzickými a právnickými osobami, které ve jmenovaných oblastech pracují
nebo je podporují.
4. Sdružení deleguje své zástupce do orgánů a organizací, jichž je členem, nebo
kde je pozvaným hostem.
Sdružení navazuje a udržuje v daných oblastech činnosti zahraniční styky.

Článek III. Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být právnická osoba a fyzická osoba starší 15 let.
Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným
výborem sdružení. O přijetí rozhoduje výkonný výbor na svém nejbližším
jednání.
2. Člen sdružení s hlasovacím právem má právo:


účastnit se jednání valné hromady,
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volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,



předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,



podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení s hlasovacím právem má povinnost:


dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,



aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,



účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,



vykonávat činnost na podporu chodu sdružení,



platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonným výborem,

4. Člen sdružení bez hlasovacího práva má právo:
 účastnit se jednání valné hromady,
 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 podílet se na praktické činnosti sdružení.
5. Člen sdružení bez hlasovacího práva má povinnost:
 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
 aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonným výborem,
6. Členství ve sdružení zaniká:


doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,



úmrtím člena sdružení,



zánikem sdružení,



vyloučením člena sdružení valnou hromadou, v případě, že člen opakovaně i
přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy,
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vyloučením člena sdružení valnou hromadou, v případě, že člen neplní povinnosti, které mu ukládají tyto stanovy,



V případě, že nezaplatí členský příspěvek, jehož výši uloží výkonný výbor
sdružení.

7. Valná hromada může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva
ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří
měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Článek IV. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. Valná hromada
2. Výkonný výbor

Ad 1. Valná hromada
1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem C.H. Mirákl o.s.. VH se
svolává nejméně jednou za rok. Pokud o svolání VH požádá jeden ze členů
sdružení, výkonný výbor, nebo předseda sdružení, koná se nejpozději do 1
měsíce od doručení žádosti.
2. VH zejména - rozhoduje o názvu a sídle sdružení
- rozhoduje o přijetí a změnách stanov
- rozhoduje o zániku sdružení
- volí výkonný výbor na dobu jednoho roku
- stanoví hlavní směry činnosti C.H. Mirákl o.s.
- projednává a schvaluje roční zprávu o hospodaření a rozpočet
sdružení
3. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
s hlasovacím právem . K platnosti usnesení je třeba jednotný souhlas přítomných
členů s hlasovacím právem.
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Ad 2. Výkonný výbor
1. Výkonný výbor (dále jen VV) je výkonným orgánem VH a řídí činnost sdružení
mezi jednotlivými VH.
2. Výkonný výbor má 3 – 5 členů. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu
a hospodáře.
3. Výkonný výbor zejména:
 zabezpečuje usnesení VH
 organizuje a řídí praktickou a hospodářskou činnost sdružení
 připravuje podklady pro VH, zejména zprávu o činnosti, rozpočet,
přehled o hospodaření a návrh hlavních směrů činnosti sdružení
 zajišťuje spolupráci s orgány města, právními subjekty a dalšími
organizacemi
 Stanovuje výši členských příspěvků

4. Předseda svolává VV dle potřeby. VV je schopen se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlas nadpoloviční
většiny přítomných.
5. Předseda je statutárním orgánem C.H. Mirákl o.s. a jedná navenek jeho jménem.
V případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda v plném rozsahu, případně
další členové VV v rozsahu svých pověření.

Článek V. Zásady hospodaření

1. C.H. Mirákl o.s.l může svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má
samostatnou majetkovou zodpovědnost.
2. Vlastní hospodářská činnost sdružení se řídí obecně platnými právními
předpisy a výnosy z ní slouží k zajištění podmínek pro všestrannou činnost
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C.H. Mirákl o.s.. Vlastní hospodářská činnost není provozována za účelem
vytváření zisku. Prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti se vždy
vkládají zpět do činnosti sdružení a to buď jako provozní prostředky, rozvoj
sdružení nebo jako prostředky na zakoupení hmotného či nehmotného
investičního majetku
3. Zdrojem příjmů C.H. Mirákl o.s. jsou zejména:
 členské příspěvky a další finanční dary
 příspěvky a dotace od soukromých nadací a jiných organizací
 státní příspěvky a dotace nebo dotace z fondů EU
 příspěvky sponzorů
 dobrovolné příspěvky právnických a fyzických osob a subjektů
 příjmy z vedlejší činnosti
4. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na zvláštních účtech v peněžních
ústavech. Nakládání s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy
a stanovami.
5. S majetkem sdružení je oprávněn hospodařit pouze výbor sdružení, který
odpovídá za řádnou evidenci majetku, finančních prostředků a jejich účelné
využívání. Případní sponzoři mají právo kontroly nad jimi vloženými
investicemi a jejich využitím.

Článek VI. Opatření při zániku sdružení
V případě zániku sdružení ustaví výbor likvidační komisi,
která provede likvidaci majetku a se zůstatkem naloží podle platných právních
norem.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinností dnem registrace a byly schváleny přípravným
výborem.
Tyto stanovy lze měnit pouze písemným dodatkem.
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