Stanovy občianskeho združenia
„SEBAROZVOJ“
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia:
2. Sídlo občianskeho združenia:

„SEBAROZVOJ“
Štefánikova 3, 010 01 Žilina, Slovensko.

Článok 2
Cieľ a činnosť
1.

Hlavným cieľovým poslaním občianskeho združenia „SEBAROZVOJ“ (ďalej len
združenia) je celostným prístupom pomáhať človeku adaptovať sa na rýchle zmeny
v spoločnosti, prispôsobiť sa (byť adekvátnym) životnému štýlu, sociálnym
podmienkam súčasnej doby a aktívne využívať svoje možnosti a schopnosti.
A to znamená :
•

realizovať činnosť, ktorá prispieva zapojeniu jednotlivcov do projektov zameraných
na zvýšenie individuálnej zodpovednosti za svoj sociálny, zdravotný, mentálny a
psychický stav,

•

realizovať činnosť, ktorá prispieva k adekvátnemu a zdravému spôsobu
sociálneho, fyzického, mentálneho a psychického života modernej populácie.

2. Pri napĺňaní svojich cieľov združenie bude:
a.

uskutočňovať, podporovať a iniciovať vedeckú, vzdelávaciu a poznávaciu
činnosť pre verejnosť,

b.

prehlbovať povedomie a obsah informácii verejnosti formou vzdelávania,
školení, kurzov a prednášok, zameraných na témy týkajúce sa sociálnej,
zdravotnej, mentálnej a psychologickej kultúry, zdravého životného štýlu a
prevencie civilizačných ochorení,

c.

organizovať školenia, workšopy a voľno časové aktivity pre verejnosť (podľa
vekových, odborných a sociálnych cieľových skupín) v oblasti celostného
prístupu k zdravému a adekvátnemu spôsobu života, celostným prístupom
prispievať k humanitnej regenerácii jednotlivcov a skupín,

d.

uskutočňovať, organizovať, podporovať a iniciovať projekty, zamerané na
výskum, vývoj a uplatnenie nových poznatkov, metód a technológií v oblasti
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psychológie, sociológie, medicíny, biológie, ekológie, duchovných hodnôt a
kultúry...,
e.

prehlbovať povedomie a obsah informácii verejnosti formou vydavateľských,
umeleckých a prezenčných aktivít s cieľom vzdelania v oblasti zdravého
životného štýlu, sociálnej, psychologickej a mentálnej kultúry, prevencie
civilizačných ochorení,

f.

uskutočňovať činnosť, ktorá prispieva k rozvoju a ochrane duchovných
i kultúrnych hodnôt, doplnkového vzdelania detí, mládeže a iných vekových
a cieľových skupín,

g.

iniciovať a podporovať tvorivosť v oblasti vedeckých, umeleckých a
sociálnych projektov týkajúcich sa holistickej (celostnej) medicíny a
psychológie, prezentovať výsledky takýchto aktivít na verejnosti,

h.

uskutočňovať, organizovať, podporovať a iniciovať projekty zamerané na
adaptáciu cieľových sociálnych skupín (napr., vekove skupiny, mládež, ženy,
občania v hraničných situáciách, atd. ..) k moderným podmienkam súčasného
života a pomôcť im stať sa sociálne adekvátnymi,

i.

podporovať členov združenia pri rozširovaní odborných vedomostí
a skúseností na konferenciách, seminároch, kurzoch, školeniach, školách
a iných kultúrnych, vedeckých a sociálnych projektoch,

j.

získavať prostriedky, pomôcky a materiálne vybavenie, ktoré umožní
verejnoprospešné uplatnenie a efektívnu realizáciu celkového zámeru Inštitútu
Regenerácie Človeka,

k.

získavať prostriedky, pomôcky a materiálne vybavenie, ktoré umožní
efektívne pracovať s cieľovými skupinami (vekove skupiny, rizikové skupiny,
mládež, ženy, občania v hraničných situáciách, sociálne slabší občania, atď....),

l.

získavať prostriedky, pomôcky a materiálne vybavenie, ktoré umožní
efektívne realizovať celkový objem hlavného cieľového poslania združenia,

m.

spolupracovať s podobnými občianskymi združeniami, neziskovými
organizáciami, nadáciami, fondami, štátnymi i neštátnymi inštitúciami v SR i v
zahraničí.

3. Činnosť združenia je nezisková, pretože nie je vykonávaná za účelom dosahovania
zisku.
Článok 3
Členstvo
1. Členom združenia môžu byť fyzické i právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami
a cieľom združenia. Členom môžu byť aj občania iných štátov.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej žiadosti uchádzača o
členstvo správna rada združenia.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
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4. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve, vydané správnou radou.

Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich
o stanovisko,
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
e) podávať návrhy na zmeny vnútorných predpisov združenia.
2. Povinnosťami člena sú:
a) dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
d) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia,
e) platiť členské príspevky,
f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok(
! leak zdksemnsn
) 56 -13.34 TD (%) Tj5/F2 11.04( 76 -

Článok 7
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a pozostáva zo všetkých členov
združenia.
2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) schvaľuje plán činnosti združenia, výročnú správu,
c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
d) volí a odvoláva členov správnej rady,
e) volí a odvoláva členov kontrolného orgánu,
f)
rozhoduje o zrušení združenia,
g) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných
členov.
4. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej
jedenkrát ročne. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada aspoň 1/3
členov združenia
Článok 8
Správna rada
1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný
valnému zhromaždeniu. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia.
2. Správna rada má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa
minimálne 1x mesačne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Správna rada je
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada
rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov.
3. Správna rada najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a odvoláva ho,
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení
združenia,
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,
f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
g) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
4. Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,
b) ustanovovať sekretára, právnika, ekonóma a pod., ktorí môžu byť v pracovnom
pomere k združeniu.
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5.

Správna rada na zabezpečenie činností združenia môže v prípade potreby zriaďovať
výkonné organizačne jednotky, definovať ich kompetencie, spôsob ich ustanovenia,
riadenia a kontroly, podstatu ich právnej subjektivity a ich zastúpenie v najvyššom
orgáne. Členovia výkonnej organizačne jednotky môžu byť v pracovnom pomere k
združeniu.
Článok 9
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je štatutárny zástupca, ktorý zastupuje združenie
navonok.
2. Štatutárneho zástupcu volí a odvoláva správna rada.
3. Štatutárnym zástupcom je predseda správnej rady.
Článok 10
Kontrolný orgán
1. Kontrolným orgánom združenia je revízor.
2. Kontrolný orgán (revízor) za svoju činnosť je zodpovedný valnému
zhromaždeniu.
3. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch
združenia.
4. Kontrolný orgán (revízor):
a)
kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
b)
kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
Článok 11
Hospodárenie združenia
1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie
zodpovedá správna rada.
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
3. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) dary od fyzických osôb,
c) dotácie a granty od právnických osôb,
d) výnosy z majetku,
e) výnosy z vlastnej činnosti,
f) príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, ktorá súvisí so záujmovou činnosťou
združenia.
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa
združenia.
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5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom
rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so
zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a stanovami.
Článok 12
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo
právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení..
2. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie.
3. Ak združenie zaniká, správna rada ustanoví likvidátora.
4. Pri likvidácii združenia sa uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade
likvidácie môže previesť výhradne občianskemu združeniu, nadácii, štátnemu alebo
neštátnemu zariadeniu s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné účely.
5. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom
naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
6. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného
zákonníka.
7. Po ukončení likvidácie zánik združenia bude oznámený na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky.

V Žiline, august 2009
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