Stanovy spolku SOUTOK z.s. Hradec Králové
spolek rodinných příslušníků a přátel osob s psychosociálním handicapem

Článek I. Úvodní ustanovení
1. Název: SOUTOK z.s. Hradec Králové – spolek rodinných příslušníků a přátel osob
s psychosociálním handicapem, dále jen SOUTOK z.s.
2. Sídlo: Jana Černého 8 /28, Hradec Králové Věkoše 503 41
3. Právní forma: právnická osoba-zapsaný spolek
4. SOUTOK z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za
účelem naplňování společného zájmu podle Zákona č.89/2012 Sb. SOUTOK z.s. vyvíjí svou
činnost v souladu s těmito stanovami a závaznými právními předpisy.
5. Statutární orgán: výbor spolku

Článek II. Předmět činnosti
Spolek SOUTOK z.s. sdružuje na základě dobrovolnosti své členy, kteří mají zájem účastnit se
naplňování programových cílů sdružení.
1. Dbát o dodržování lidských práv duševně nemocných a prosazovat jejich požadavky a potřeby
jejich rodičů, příbuzných a přátel, zasazovat se o praktické naplnění Zásad ochrany duševně
nemocných, přijatých rezolucí VS OSN č. 46/119 ze dne 17.12.1991.
2. Vyvíjet aktivity, směřující ke zlepšení situace duševně nemocných a rodinných příslušníků –
zlepšení kvality života a právního postavení.
3. Podporovat zlepšení možnosti vzdělávání, zaměstnání a bydlení osob s psychosociálním
handicapem.
4. Spolupracovat s odborníky z řad lékařů – psychiatrů a zdravotnickým personálem
v psychiatrických ambulancích, na psychiatrických odděleních a v psychiatrických
nemocnicích.
5. Spoluvytvářet činnosti, vedoucí k reintegraci duševně nemocných osob a jejich rodinných
příslušníků do společnosti.
6. Systematicky se snažit o destigmatizaci duševně nemocných a jejich rodinných příslušníků a
také o změnu stereotypů postojů společnosti vůči nim.
7. Zasazovat se o praktické naplnění rovnoprávného postavení osob s psychosociálním
handicapem, vzniklým zejména v důsledku psychotických poruch.
8. Organizovat svépomocné skupiny, poradenskou činnost a jiné formy svépomoci, zaměřené na
rodinné příslušníky a přátele duševně nemocných.
9. Spolupracovat se státními i nestátními organizacemi, spolky a nadacemi u nás i v zahraničí,
s cílem vytváření a zajišťování finančních prostředků pro činnost spolku.
10. Aktivně se podílet při vytváření a rozvíjení podpůrné sítě spolků podobného zaměření
s regionální strukturou.
11. Aktivně se podílet na zvyšování informovanosti / publicita / odborné i laické veřejnosti.
12. Pomáhat vytvářet služby pro duševně nemocné.
13. Spolupracovat s kontrolními orgány u poskytovatelů služeb pro duševně nemocné.
14. Zajišťovat osvětovou a poradenskou činnost v oblasti duševního zdraví.
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Článek III. Členství
1. Členství ve spolku SOUTOK z.s. je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba starší
18 let, váže se na osobu člena a je nepřevoditelné. Osoba se stává členem rozhodnutím
výboru.
2. Ukončení členství
a/ vystoupením na vlastní žádost
b/ úmrtím člena
c/ vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze, pokud svým jednáním porušuje zásady
a cíle spolku
d/ zánikem spolku
3. Práva členů spolku SOUTOK z.s.
a/ účastnit se činnosti spolku
b/ volit a být volen do všech orgánů
c/ být informován o záměrech a činnosti a vyjadřovat se k nim
d/ odvolat se ve sporných záležitostech k členské schůzi a žádat o její rozhodnutí
4. Povinnosti členů spolku SOUTOK z.s.
a/ platit členské příspěvky
b/ chránit a zachovávat dobré jméno spolku SOUTOK z.s.
c/ dodržovat stanovy

Článek IV. Orgány spolku SOUTOK z.s.
a/ členská schůze
b/ výbor
c/ předseda
Funkční období volených orgánů je 5 let
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Článek V. Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou svolává výbor spolku minimálně jednou ročně.
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, v případě rovnosti hlasů
rozhodne předseda. Členskou schůzi svolává předseda sám nebo na popud alespoň třetiny členů.
Pozvánka musí být rozeslána nejméně 30 dnů před jejím konáním.
Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména
a/ schvalovat a měnit stanovy
b/ schvalovat program činnosti a návrh rozpočtu a výši členského příspěvku
c/ schvalovat výroční zprávu včetně hospodářské uzávěrky
d/ volit a odvolávat výbor a předsedu, volební období je 5-ti leté
e/ rozhodovat o zániku spolku a způsobu likvidace jeho majetku
členská schůze se schází nejméně jednou ročně
rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutí výboru a předsedy

Článek VI. Výbor spolku
1. Výbor spolku je druhým nejvyšším orgánem spolku SOUTOK z.s a řídí jeho činnost v souladu
se stanovami po celé funkční období.
2. Výbor je statutárním orgánem a má tři členy. Odpovídá za řádné hospodaření a vedení
účetnictví
3. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování
stanov, pečuje o rozvoj spolku.
4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
5. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů.
6. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.
7. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
8. Do výlučné kompetence výboru patří
a/ příprava členské schůze
b/zajišťovat plnění úkolů ze členské schůze
c/zpracovat rozpočet a roční závěrku hospodaření
d/ přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
e/ vést neveřejnou evidenci členů v rozsahu – příjmení, jméno, titul, adresa bydliště, e-mailová
adresa
f/ ve výjimečných případech rozhodovat o snížení členského příspěvku
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Článek VII. Předseda
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku.
2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru.
3. Do výlučné kompetence předsedy patří
a/ navenek jednat za spolek
b/ svolání schůze výboru s uvedením jejího programu
c/ svolání a vedení členské schůze, ověření její usnášeníschopnosti a zajištění pořízení zápisu z
jejího jednání.
4. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další
členy spolku.

Článek VIII. Majetek a hospodaření
Prostředky na svou činnost získává spolek SOUTOK .z.s.
a/ z členských příspěvků
b/ z darů fyzických a právnických osob
c/ z dotací a grantů

Článek IX. Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 17.2.2015 a nabývají účinnosti dnem zápisu do
spolkového rejstříku.
Dne 20.11.2015
Jana Kučerová předsedkyně spolku SOUTOK z.s.
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