Občianske združenie JP2
STAN OVY
I.
Názov a sídlo:
Názov združenia je: Občianske združenie JP2.
Skrátený názov: o. z. JP2.
Sídlom združenia je Františkánske nám. 1 Hlohovec 920 01.
Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
II.
Ciele
Cieľom občianskeho združenia JP2 je napomáhať rozvoju mladých ľudí a detí, manželstiev
a rodín na osobnosti s uceleným pohľadom na život, prispievajúcimi svojimi postojmi, konaním
a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi a aktívnemu zapojeniu sa členov do miestnych, národných
a medzinárodných spoločenstiev.

Občianske združenie JP2:

III.
Činnosť

1. Vytvára priestor na pravidelné stretnutia sa detí, mladých ľudí, manželov a rodín a vznik
kresťanských spoločenstiev, v rámci ktorých sa venuje pravidelnej a systematickej práci s týmito
skupinami, s dôrazom na neformálne vzdelávanie v oblasti ľudských a kresťanských hodnôt.
2. Organizuje spoločenské, duchovné, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne a športové podujatia pre
vyššie spomenuté skupiny ľudí v rámci regiónu, ale aj na celoslovenskej úrovni.
3. Podporuje cieľavedomú výchovu mladej generácie k osobnej zodpovednosti za svoj život,
prispieva k prevencii drogovej závislosti a závislosti od iných negatívnych javov v spoločnosti.
4. Je otvorené pre spoluprácu s inými združeniami, hnutiami, komunitami a miestnymi
samosprávami. Úzko spolupracuje v rámci Rímsko-katolíckej cirkvi s Rehoľou menších bratov –
Františkánov.
5. Podieľa sa na formovaní animátorov pracujúcich s deťmi a mládežou a spolupracuje
s animátorskými školami.
6. Činnosť Občianskeho združenia JP2 nesúvisí s činnosťou žiadnej politickej strany.

1.
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3.
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IV.
Členstvo
Členmi Občianskeho združenia JP2 môžu byť fyzické osoby bez obmedzenia veku a právnické
osoby, ktoré súhlasia so stanovami s cieľmi Občianskeho združenia JP2.
O prijatí za člena rozhoduje Zhromaždenie o. z. JP2.
Dokladom členstva je podpis člena v evidenčných listoch o. z. JP2
Zánik členstva môže nastať:
a) písomným oznámením člena o vystúpení z o. z. JP2
b) zánikom právnickej osoby, ktorá je členom o. z. JP2
c) zánikom o. z. JP2
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V.
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
a) podieľať sa na činnosti o. z. JP2
b) voliť a byť volený do orgánov o. z. JP2
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov o. z. JP2
d) obracať sa s otázkami, podnetmi, návrhmi na orgány o. z. JP2
2. Člen má najmä povinnosť:
a) dodržiavať stanovy o. z. JP2
b) aktívne sa podieľať na činnosti o. z. JP2
c) riadne vykonávať funkciu, ktorú prijal
d) plniť rozhodnutia orgánov o. z. JP2
VI.
Orgány JP2
Orgánmi Občianskeho združenia JP2 sú Zhromaždenie, Rada a štatutár.
Zhromaždenie je spoločné stretnutie všetkých členov o. z. JP2, ktoré rozhoduje o programe
činností občianskeho združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku občianskeho združenia
a o nakladaní s jeho majetkom po zániku a o prijatí nových členov.
Zhromaždenie volí a odvoláva Radu na obdobie dvoch (2) rokov. Zhromaždenie sa schádza
minimálne raz (1) do roka.
Zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním, každý prítomný člen má 1 hlas. Rozhodnutie je prijaté, ak
s ním súhlasí dvojtretinová (2/3) väčšina členov zúčastnených na Zhromaždení.
Rada je dozorným a poradným orgánom o. z. JP2.
Rada dozerá na činnosť občianskeho združenia a rozhoduje o významných krokoch a smerovaní
o. z. JP2 medzi jednotlivými stretnutiami Zhromaždenia. Má štyroch členov. Radu volí
zhromaždenie na obdobie dvoch (2) rokov.
Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas aspoň troch členov Rady. Rozhodnutia rady
vykonáva štatutár, alebo iná osoba na základe písomného poverenia členov Rady.
Členovia Rady si zvolia spomedzi seba 2 štatutárov, ktorí sú výkonnými orgánmi združenia
a konajú v mene o. z. JP2 vo všetkých veciach. Štatutár koná za občianske združenie každý
samostatne. Podpisovanie za o. z. JP2 sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia či oficiálnej
pečiatke pripojí svoj podpis štatutár občianskeho združenia.
VII.
Zásady hospodárenia
Majetok o. z. JP2 tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté
v súlade so stanovami a všeobecnými záväznými predpismi.
Členské príspevky sú dobrovoľné. Člen o. z. JP2 nemá povinnosť platiť členský príspevok.
Majetok a príjmy o. z. JP2 môžu byť použité na dosahovanie cieľov o. z. JP2 a na zabezpečenie
jeho vlastnej činnosti. Pri zániku o. z. JP2 rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
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Občianske združenie JP2 zaniká:

VIII.
Zánik združenia

- zlúčením s iným združením
- dobrovoľným rozpustením
- právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
O zániku o. z. JP2 dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje
Zhromaždenie. V prípade zlúčenia s iným združením Zhromaždenie súčasne rozhodne aj o
prechode práv a povinností k majetku o. z. JP2.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Zhromaždenie likvidátora. Likvidátor
vyrovná záväzky o. z. JP2 a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Zhromaždenia.
Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu o. z. JP2 do 15 dní Ministerstvu vnútra. V prípade zániku
zlúčením s iným združením, oznámi zánik o. z. JP2 Ministerstvu vnútra Zhromaždenie do 15 dní
odo dňa prijatia rozhodnutia.
IX.
Záverečné ustanovenia
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.
Akákoľvek zmena stanov musí byť urobená v písomnej forme, schválená Zhromaždením
a písomne oznámená Ministerstvu vnútra v lehote 15 dní odo dňa jej schválenia. Práva a povinnosti
v týchto stanovách neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V Hlohovci, 2.8.2012
zmenené v Beckove, 1.9.2014
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