Občianske združenie – Východisko pre lepší život
Stanovy Občianskeho združenia
Článok I.
Základné ustanovenie
Občianske združenie Východisko pre lepší život (v skratke Vplž) je nepolitické,
neziskové, mimovládne občianske združenie, ktoré spája občanov v snahe spravodlivo
a právne riešiť ich problémy v našej spoločnosti. Je samostatným právnym subjektom na
území Rimavská Sobota a blízkeho okolia. Sídlom občianskeho združenia je: Okružná 39/2,
979 01 Rimavská Sobota.
Článok II.
Poslanie a ciele
1. Poslaním združenia je príprava projektov na riešenie nezamestnanosti dlhodobo
nezamestnaných a žijúcich pod životným minimom.
2. Vyhľadávať a udržiavať kontakt domácimi a zahraničnými subjektami, ktoré sa orientujú
na riešenie problémov nezamestnanosti menšinových etník. Našim cieľom je zmeniť
predsudky voči menšinových etník.
3. Pôsobiť v okrese Rimavská Sobota podľa našich rozhodovaní a v spolupráci s ostatnými
občianskymi združeniami.
4. Realizovať vlastné a presné štatistické údaje.
5. Dohliadať o prv realizovaných projektov a zabezpečovať pozitívnu propagáciu takýchto
projektov doma a v zahraničí. Kontrolovať a získať skúsenosti z existujúcich projektov.
6. Vytvoriť opatrovateľskú službu odkázaným občanom.
7. Sprostredkovanie pomoci a poradenstva pre občanov a organizácie, ktoré o túto pomoc
požiadajú (občania žijúci pod životným minimom, invalidní dôchodcovia, ZŤP, atď.).
8. Združenie sa snaží zabezpečiť základné podmienky kultúrneho a spoločenského života.
9. Medzi budúcimi cieľmi je vytýčená sprostredkovateľská činnosť v rámci Európskej únie,
hlavne v rámci Maďarskej republiky.
10. Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou
a informačnou činnosťou.
11. Dbáme na správnu a zdravú výživu najviac odkázaným občanom.
12. Na uskutočnenie našich cieľov chceme využívať projekty, spoluprácu s Národným
úradom práce, mestským a okresným úradom, ale čakáme pomoc aj od súkromných
podnikateľov, firiem ako aj od súkromných osôb.
13. Poslaním združenia je príprava projektov na riešenie nezamestnanosti dlhodobo
nezamestnaných invalidných dôchodcov. Organizovanie a realizácia verejnoprospešných
prác na území SR.
14. Poslaním združenia je príprava projektov na riešenie nezamestnanosti dlhodobo
nezamestnaných občanov. Organizovanie a realizácia verejnoprospešných prác na území
SR.
Článok III.
Zásady práce v združení
Solidarita, nezávislosť, sociálna prispôsobivosť, humanita a charita.

Článok IV.
Členstvo
Členom združenia môžu byť občania SR ako i občania iného štátu, s trvalým pobytom
na území SR, ak dosiahli vek 18 rokov a stotožňuje sa so stanovami združenia.
Členstvo môže byť: individuálne, kolektívne a čestné.
1. Združenie vytvára priestor pre realizáciu aktivít fyzických osôb, ktoré majú záujem
pracovať v oblasti vytvárania projektov pre zamestnanosť v oblasti zabezpečenia
podporných zdrojov pre zamestnanosť a v oblasti realizácie projektov pre riešenie
zamestnanosti. Združenie zaisťuje koordináciu a odborné usmerňovanie týchto aktivít,
transparentnosť zostavených a realizovaných projektov a zdieľa primeranú zodpovednosť
za účelovosť použitia podporných prostriedkov.
2. Združenie je otvoreným združením pre občanov bezohľadu na štátnu príslušnosť, rasu
a spoločenské postavenie.
3. Člen združenia má nárok byť informovaný o činnosti združenia, zúčastňovať sa na
zasadnutí valného zhromažďovania a podieľať sa na riadení združenia.
4. Členstvo vzniká na základe žiadosti uchádzača o členstvo v združení 2/3 väčšinou hlasov
členov výkonného výboru združenia.
5. Člen združenia má právo zo združenia slobodne vystúpiť.
Článok V.
Orgány združenia
1. Valné zhromaždenie členov združenia
2. Trojčlenný výkonný výbor
3. Trojčlenná revízna komisia
Článok V. 1
Valné zhromaždenie združenia
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
2. Valné zhromaždenie je verejné stretnutie členov, ktoré sa zvoláva pred každou závažnou
zmenou koncepcie práce, najmenej však raz za rok. Zvoláva ho výkonný výbor
s pozvánkou doručenou minimálne 7 dní pred termínom konania.
3. Valné zhromaždenie prejednáva a dopĺňa zámer činnosti združenia, plánuje zameranie
združenia, hodnotí predchádzajúcu činnosť, schvaľuje zmenu stanov a väčšinovým
hlasovaním volí výkonný výbor a revíznu komisiu.
Článok V. 2
Výkonný výbor združenia
1. Výkonný výbor je výkonný orgán pre zabezpečenie činnosti podľa koncepcie schválenej
valným zhromaždením.
2. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby minimálne 2 krát do roka.
3. Výkonný výbor sa skladná min. z 3, max. z 5 členov.
4. Výkonný výbor je volený na 2 roky.

5. Pre výkon funkcie predsedu výkonného výboru v 1. funkčnom období bol na základe
ustanovujúceho zhromaždenia určený p. Sándor Szántó, podpredsedkyňa p. Alica
Csobová a člen výkonného výboru sl. Katarína Bálintová.
6. Za uskutočnenie cieľov sa zodpovedajú predseda, podpredsedkyňa, člen výkonného
výrobu. Predseda a podpredseda sú štatutárnym orgánom. Každý z nich koná samostatne.
Článok VI.
Finančné prostriedky a hospodárenie združenia
1. Združenie disponuje vlastným majetkom, ktorým zodpovedá za plnenie svojich záväzkov.
2. Združenie nadobúda prostriedky z darov, dotácií, zbierok, grantov, sponzorských darov,
účelových dotácií a z ďalších zdrojov.
3. Využitie finančných prostriedkov sa riadi zmluvnými podmienkami dohodnutými
s donormi. Tento má právo kontroly využitia finančných prostriedkov.
4. Kontrolu hospodárnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov má za povinnosti
Revízna komisia združenia, resp. iné verejné kontrolné a revízne orgány. Revízna
komisia: referent (ka), projektový (a) manažér (ka), účtovník (čka).
5. Finančné prostriedky budú vedené na osobitnom účte združenia v pobočke Slovenskej
sporiteľni v Rimavskej Sobote. Účtovná evidencia bude vedená v zmysle pokynov
Ministerstva Financií SR za dodržiavanie princípu preukázateľnosti.
6. Za správu majetku združenia a za hospodárne nakladanie s prostriedkami združenia
zodpovedá predseda výkonného výboru združenia so spoločným súhlasom s ostatnými
členmi združenia. Riadi sa pritom všeobecne záväznými hospodárskymi predpismi
a vnútornými predpismi o hospodárení.
Článok VII.
Trvanie združenia a zánik
1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
2. Združenie zaniká:
a,
rozhodnutím valného zhromaždenia členov po odsúhlasení 2/3 väčšinou všetkých
členov združenia
b, zlúčením s iným občianskym združením
c, právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
3. Predseda výkonného výboru prípade zániku združenia vykoná likvidáciu majetku
združenia a požiada vyradenie združenia z registra.
Článok VIII.
Práva a povinnosti členov
1. Práva členov:
a, člen má právo zúčastňovať sa aktivít združenia,
b, člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia,
c, člen má právo oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia združenia.
2. Povinnosti členov:
a, konať v súlade s poslaním združenia,
b, dodržiavať stanovy združenia,
c, zúčastňovať sa zasadnutí členskej základne a aktívne sa zapájať do činnosti združenia.

Článok IX.
Zásady rozhodovania
1. Rozhodnutia v združení sa prijímajú v zmysle všeobecného súhlasu členstva, resp.
o jednotlivých rozhodnutiach sa rozhoduje hlasovaním.
2. Valné zhromaždenie a vedenie združenia sú uznášania schopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto stanov sa môžu prijímať len formou písomných dodatkov, ktoré
schvaľuje valné zhromaždenie členov.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na ustanovujúcej schôdzi valného
zhromaždenia členov združenia zo dňa 10. 01. 2005.
3. Zakladatelia združenia splnomocňujú predsedu podať návrhu na registráciu združenia na
odbore Všeobecnej vnútornej správy Ministerstva vnútra SR.
V Rimavskej Sobote, dňa 10. 01. 2005
D O D A T O K č. 1
k Stanovám Občianskho združenia Východisko pre lepší život registrovaným
Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90/-15856, registrované dňa 18. 03. 2005
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia člnov zo dňa 29. 06. 2006 bolo schválené
rozšírenie stanov združnia v časti Článok II., Poslane a ciele
t a k t o:
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Organizovanie rekvalifikačných kurzov
Vytvorenie možnosti ďalšieho vzdelávania
Vytvorenie vhodných podmienok pre začínajúcich nezamestnaných podnikateľov
Rozvoj a podpora sociálnych činností
Rozvoj a poskytovanie sociálnych a opatrovateľských služieb
Organizovanie sociálnych a opatrovateľských služieb pre deti, ktoré pochádzajú zo
sociálne slabších rodín
24. Sprostredkovanie a zabezpečenie spolupráce menších stavebných, obchodných,
poľnohospodárskych, priemyselných, administratívnych, lesných a ostatných prác
25. Zabezpečenie spolupráce pri rekonštrukcii a údržby sociálnych bytov
26. Organizovanie kultúrnych a športových podujatí
27. Zabezpečenie základných podmienok kultúrneho a spoločenského života
28. Vyhľadávanie a udržiavanie kontaktov s domácimi a zahraničnými subjektmi, ktorí
sa orientujú na riešenie problémov nezamestnanosti menšinových etník
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

29. Spolupráca s poslancami EÚ pri uskutočnení všetkých našich cieľov
30. Poskytovanie pomoci pri vypracovaní projektov
31. Rozvíjanie vlastných aktivít poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou
činnosťou
32. Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
33. Ochrana a tvorba životného prostredia
34. Na uskutočnenie cieľov chceme využívať rôzne granty, spoluprácu s rôznymi
inštitúciami, očakávame pomoc a podporu od súkromných podnikateľov, firiem
ako aj od súkromných osôb

D O D A T O K č. 2
k Stanovám Občianskeho združenia „Východisko pre lepší život” registrovaným
Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-15856, registrované dňa 18.03.2005
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov zo dňa 27.04..2007 bolo schválené
rozšírenie stanov Občianskeho združenia „Východisko pre lepší život” v časti Článok VI.
Finančné prostriedky a hospodárenie združenia

t a k t o:
7. Hospodárenie združenia – uskutočňuje sa podľa schváleného rozpočtu
8. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
9. Zdrojmi sú:
a) členské príspevky
b) dary
c) dotácie
d) granty
10)Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať doplnkovú
podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia v súlade so
všeobecne závňaznými predpismi a týmito stanovami.
D O D A T O K č. 3

k Stanovám Občianskeho združenia Východisko pre lepší život registrovaným
Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-15856, registrované dňa 18.03.2005

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov zo dňa 28.12.2011 bola schválená
zmena stanov Občianskeho združenia Východisko pre lepší život v časti Článok V.2
Výkonný výbor združenia

t a k t o:
7. Výkonný výbor je výkonný orgán pre zabezpečenie činnosti podľa koncepcie schválenej
valným zhromaždením.
8. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby minimálne 2 krát do roka.
9. Výkonný výbor sa skladná min. z 3, max. z 5 členov.
10. Výkonný výbor je volený na 2 roky.
11. Za uskutočnenie cieľov zodpovedajú predseda, podpredsedkyňa, člen výkonného výboru.
Predseda a podpredseda sú štatutárnym orgánom. Každý z nich koná samostatne.

