STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Čl. I.
Územní působnost, název a sídlo
1. Občanské sdružení s názvem Otevřená budoucnost (dále jen “Sdružení”) působí v celé České republice (dále
jen "ČR").
2. V anglickém jazyce název sdružení zní Open Future.
3. Sídlem Sdružení je Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5.
Čl. II.
Charakter Sdružení
1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
2. Veškerá činnost Sdružení je založená na principech nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti, nediskriminace,
demokratického rozhodování a efektivního řízení.

Čl. III.
Programové cíle a činnost
1. Hlavním posláním Sdružení je přispět k pomoci dětem, které jsou ohroženy, znevýhodněny či vyrůstají mimo
vlastní biologickou rodinu nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku nevyhovujícího rodinného prostředí.
2. Dalším cílem je umožňovat dobrovolné sdílení informací a zkušeností nejen mezi členy Sdružení, ale i
odborníky a širokou veřejností v rámci zaměření hlavního poslání sdružení.
3. K dosažení tohoto cíle Sdružení zejména:
a. organizuje pro své členy, média a odbornou i laickou veřejnost přednášky, semináře, konference
či jiné osvětové akce a setkání;
b. pro své členy, média, odbornou i laickou veřejnou veřejnost připravuje a vydává informační a
propagační materiály s odborným a edukačním obsahem;
c. realizuje projekty vedoucí ke zlepšení kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí a
mladých lidí a činnosti vedoucí ke kvalitativním změnám v této oblasti;
d. spolupracuje s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
e. usiluje o zpřístupňování informací z vytčených oborů, zkvalitnění vzdělávání a výzkumu a
přispívá k jejich rozvoji.
4. Sdružení může vykonávat také vedlejší činnost, která napomáhá k dosažení hlavního cíle sdružení. Může se
jednat například o propagační, informační a analytickou činnost či vydávání a tvorbu odborných studií.

Čl. IV
Přípravný výbor
1. Členy přípravného výboru jsou fyzické osoby podávající návrh na registraci Sdružení.
2. Přípravný výbor řídí činnost Sdružení v období od registrace do prvního valného shromáždění členů (dále jen
VSČ).
3. Úkolem přípravného výboru je:
a. připravit jmenný seznam prvních členů Sdružení;
b. svolat VSČ a přijmout první členy Sdružení;
c. předložit VSČ ke schválení personální obsazení Výkonného Výboru (dále jen VV);
Činnost Přípravného výboru končí zvolením VV.

Čl. V.
Členství
1. Členství ve Sdružení je možné formou čestného a základního členství.
2. Členem Sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s programovými cíli, činností a
stanovami Sdružení.
3. Prvními členy se mohou stát fyzické osoby, které splní podmínky členství uvedené ve Stanovách nejpozději
do konání první VSČ. První členy schvaluje Přípravný výbor.
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4. Čestné členství:
a) Čestné členství je členstvím, které náleží sympatizujícím významným domácím nebo
zahraničním vědeckým nebo odborným pracovníkům působícím v oboru a osobnostem znalým a
podporujícím činnosti Sdružení;
b) čestné členství vzniká na základě přihlášky schválené dvoutřetinovou většinou VV;
c) odborný člen především morálně podporuje existenci a poslání Sdružení;
d) čestný člen má právo:
i. účastnit se jednání členského shromáždění (VSČ);
ii. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Sdružení;
iii. na poskytnutí informací od VV o činnosti Sdružení;
e) čestný člen Sdružení má povinnost:
i. dodržovat Stanovy;
ii. hájit zájmy Sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy
Sdružení;
f) čestný člen neplatí členské příspěvky.

5. Základní členství:
a) Základní členství vzniká na základě vyplněné, podepsané a dvoutřetinovou většinou VV
schválené písemné přihlášky Sdružení s výjimkou prvních členů sdružení, které schvaluje
Přípravný výbor;
b) základní člen má právo:
i. účastnit se jednání členského shromáždění (VSČ);
ii. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Sdružení;
iii. podílet se na činnosti Sdružení;
iv. volit orgány Sdružení a být volen do těchto orgánů;
v. na základě žádosti nahlížet do všech dokumentů Sdružení;
vi. na poskytnutí informací od VV o činnosti Sdružení;
c) základní člen Sdružení má povinnost:
i. dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů Sdružení;
ii. aktivně hájit zájmy Sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy Sdružení;
iii. účastnit se jednání orgánů Sdružení, kterých je členem, a přispívat ke zlepšení jejich
práce;
iv. uhradit členské příspěvky.

6. Základní i čestné členství ve Sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení VV o tom, že člen vystupuje ze Sdružení;
b) rozhodnutím VV v případě, že člen je s prodlením s placením členského příspěvku po dobu delší
tří měsíců;
c) úmrtím člena Sdružení a zánikem Sdružení;
d) zrušením členství na základě rozhodnutí VV z důvodu závažného porušení stanov Sdružení,
vnitřních předpisů Sdružení či právního řádu České republiky, dlouhodobé nečinnosti člena nebo
poškození dobrého jména Sdružení;
VV vede seznam členů Sdružení.
Uvádí-li Stanovy dále pojem člen, rozumí se tím základní členství, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Čl. VI.
Orgány Sdružení
První orgány budou ustaveny na ustavující schůzi sdružení konané po registraci Sdružení Ministerstvem vnitra.
Ustavující shromáždění členů svolá přípravný výbor do 30 dnů ode dne registrace. Osoby zúčastněné na
ustavujícím shromáždění členů se pro účely této považují za členy Sdružení. Osoby zvolené do funkcí orgánů
sdružení na ustavujícím shromáždění členů se zvolením stávají členy Sdružení s povinností zaplatit členský
příspěvek.
Organizační strukturu Sdružení tvoří tyto orgány: valné shromáždění členů (dále jen VSČ), Výkonný výbor (dále
jen VV) a Dozorčí komise, je-li zřízena.
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1. Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem Sdružení. Schází se nejméně jednou za rok. VSČ rozhoduje
o základních otázkách fungování Sdružení, zejména: o změnách základního dokumentu Sdružení, o zániku
Sdružení;
a. VSČ schvaluje hospodaření a účetní závěrku Sdružení;
b. VSČ volí a to tajným hlasováním na tři roky členy VV Sdružení;
c. VSČ rozhoduje o zřízení Dozorčí komise a navrhuje, volí a odvolává její členy;
d. VSČ rozhoduje o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady;
e. VSČ schvaluje stanovy Sdružení a změny těchto stanov;
f. VSČ rozhoduje o zániku Sdružení;
VSČ svolává kterýkoliv člen VV pověřený VV. VSČ je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů za
podmínky, že bylo řádně a prokazatelně svoláno v souladu se stanovami.
VSČ rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Sdružení. Každý zúčastněný člen má při rozhodování
jeden hlas. O změnách stanov Sdružení, o zániku Sdružení a hospodaření a účetní závěrce rozhoduje VSČ
dvoutřetinovou většinou všech členů Sdružení.
Valné shromáždění členů může přijmout organizační a jednací řád Sdružení a VV. O každém jednání valného
shromáždění členů se pořizuje zápis. Zápis musí obsahovat celkový průběh valného shromáždění členů, a to
zejména datu a místo konání, přijatá usnesení i nepřijaté návrhy usnesení, výsledky hlasování a námitky členů
proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohou zápisu z jednání valného shromáždění členů
jsou podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis vyhotovuje osoba určená VV před začátkem
valného shromáždění členů a znění zápisu ověřují členové dozorčí komise. Proti znění zápisu lze podat námitky
do 30 dnů od jeho vyhotovení dozorčí komisi, která rozhodne o opravě zápisu. Zápisy se uschovávají po celou
dobu trvání Sdružení.
2. Výkonný výbor je výkonným a statutárním orgánem Sdružení.
a. VV rozhoduje prostou většinou hlasů v běžných záležitostech Sdružení, s výjimkou záležitostí, které
jsou svěřeny do kompetence VSČ, nebo u kterých jednací řád VV stanovuje poměr hlasů jinak. VV
rozhoduje na své schůzi nebo prostřednictvím hlasování per rollam.
b. VV je tříčlenný. Funkční období VV jsou 3 roky. Do VV může být jeho člen zvolen opakovaně;
c. VV zajišťuje plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a dále:
d. vytváří podmínky pro ekonomický chod sdružení;
e. jedná a rozhoduje v postavení zaměstnavatele ve všech záležitostech zaměstnanců Sdružení, včetně
odměny a mzdy zaměstnanců Sdružení;
f. schvaluje přihlášky, přijímá nové členy, pozastavuje, ruší či obnovuje členství;
g. rozhoduje o členství Sdružení v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních; může zmocnit
členy VV, aby v rozsahu, který určí, zastupovali Sdružení a jednali jeho jménem.
3. Dozorčí komise, je-li zřízena, je kontrolním orgánem hospodaření sdružení. Počet členů Dozorčí komise je
maximálně 3. Funkční období dozorčí komise je 3 roky. Dozorčí komise má právo kontroly všech účetních
knih, zápisů a dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření sdružení. Dozorčí komise poskytuje před
konáním valného shromáždění členů své stanovisko k výroční zprávě sdružení, rozpočtu, roční závěrce
hospodaření a stavu hospodaření. Člen dozorčí komise má právo účastnit se jednání VV jako host. Členem
dozorčí komise nemůže být člen VV.
Čl. VII.
Procedury per rollam
1. Hlasování per rollam je využíváno pro situace, kdy Sdružení musí projednat neodkladnou záležitost a není
aktuálně reálné, že by se uskutečnilo řádné jednání. Procedurou per rollam se rozumí korespondenční či
elektronické hlasování členů či orgánů jeho organizační struktury.
2. Proceduru per rollam hlasování stanoví jednací řád Sdružení.

Čl. IX.
Jednání jménem Sdružení
1. Zastupovat Sdružení a jednat jeho jménem jsou ve všech věcech oprávněni, a to každý samostatně, členové
VV, avšak vždy v rozsahu jejich pověření, daného rozhodnutím VV;
2. Členové VV připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich případnou funkci či pověření.
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Čl. X.
Hospodaření Sdružení
Za hospodaření Sdružení odpovídá VV;
Příjmy Sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace, granty, výnosy z veřejných sbírek a příjmy
z vedlejší činnosti, jejíž úlohou je napomáhat k uskutečňování cílů Sdružení v souladu formami činnosti
uvedenými v těchto stanovách.
Výdaje Sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů a v souladu s formami činností uvedenými v těchto
stanovách.
Orgány Sdružení jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně a dbát o jeho ochranu.
Čl. XI.
Způsob majetkového vypořádání při zániku Sdružení
1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí VSČ nebo
pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
2. Likvidační zůstatek použije likvidátor jako dar Nadaci Terezy Maxové dětem popřípadě jejímu
nástupnickému subjektu a nebude-li jich občanskému sdružení s obdobnými cíli, jako jsou uvedeny
v článku III./1 těchto stanov.
3. V případě zániku platí v dalších otázkách pro vypořádání majetku Sdružení obecně
závazné právní předpisy.

Čl. XII.
Obecná ustanovení
1. Sdružení spolupracuje s domácími i zahraničními organizacemi obdobného zaměření.
2. Jakákoliv změna nebo doplnění stanov může být uskutečněna pouze usnesením VSČ sdružení.
3. Tyto upravené stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u příslušného státního orgánu.
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