boNGO
Stanovy Ob!anského sdru"ení

#lánek I.
Název, sídlo, vznik a charakteristika sdru"ení.
1.
2.
3.
4.

Název ob!anského sdru"ení je: boNGO
Sídlem sdru"ení je Kon$vova 1884/169, 130 00 Praha 3
Koresponden!ní adresa boNGO je: c/o DWW, Máchova 23, 102 00 Praha 2
Sdru"ení se z%izuje v souladu s ustanovením zákona !. 83/1990 Sb. o sdru"ování ob!an&. Je
právnickou osobou, která nab'vá právní subjektivity dnem registrace ministerstvem vnitra.
5. Sdru"ení je dobrovolnou nezávislou neziskovou organizací, sdru"ující !leny na základ$
spole!ného zájmu.
6. Sdru"ení m&"e z%izovat pobo!ky dle rozhodnutí valné hromady

#lánek II.
Poslání a cíle !innosti sdru"ení
1. Posláním sdru"ení je:
•
•

boj s chudobou ve v(ech jejích rozm$rech v subsaharské Africe;
hlub(í porozum$ní mezi obyvateli zemí globálního jihu a globálního severu.

2. Cíle sdru"ení jsou:
•
•
•
•

podporovat komunitní rozvoj v zemích subsaharské Afriky zalo"en' zejména na
principu vlastní iniciativy místních obyvatel;
budovat prost%edí pro otev%en' dialog mezi obyvateli zemí globálního jihu a
globálního severu;
zvy(ovat zájem o globální otázky a problematiku rozvojové spolupráci v zemích
globálního severu i jihu;
p%ispívat ke kvalifikované diskusi o tématech mezinárodního rozvoje a rozvojové
spolupráce mezi zainteresovan'mi aktéry.

3. Cesty k napl)ování cíl& sdru"ení jsou:
•
•
•
•
•

získávání finan!ních prost%edk& pro podporu rozvojov'ch aktivit neziskové
organizace boNGO Worldwide v Malawi;
realizace vlastních aktivit rozvojové spolupráce v zemích subsaharské Afriky;
realizace vzd$lávacích a informa!ních aktivit p%ibli"ujících "ivot jin'ch národ& a
kultur;
po%ádání seminá%& a konferencí k aktuálním otázkám rozvojové spolupráce;
dal(í vzd$lávací, informa!ní a publika!ní !innost.
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#lánek III.
#lenství ve sdru"ení
1. Vznik !lenství:
•
•

#lenem/kou sdru"ení m&"e b't fyzická osoba star(í 18 let, která souhlasí s jeho
stanovami, a to na základ$ písemné p%ihlá(ky.
O p%ijetí rozhoduje nejbli"(í valná hromada sdru"ení prostou v$t(inou hlas&.

2. Zánik !lenství
•
•
•
•

doru!ením písemné rezignace na !lenství !lena/ky na adresu sdru"ení;
úmrtím !lena;
zánikem sdru"ení;
vylou!ením !lena/ky valnou hromadou v p%ípad$, "e !len/ka opakovan$ i p%es
písemné napomenutí valnou hromadou poru(uje stanovy sdru"ení.
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#lánek IV.
Práva a povinnosti !len&
1. #len/ka sdru"ení má právo:
•
•
•
•

ú!astnit se jednání valné hromady;
volit orgány sdru"ení a b't volen do t$chto orgán&;
p%edkládat návrhy, podn$ty a p%ipomínky orgán&m sdru"ení;
podílet se na praktické !innosti sdru"ení.

2. #len/ka sdru"ení má povinnost:
•
•
•

dodr"ovat stanovy, plnit usnesení orgán& sdru"ení;
aktivn$ hájit zájmy sdru"ení, dodr"ovat v(echny vnit%ní dohody a nepodnikat "ádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdru"ení;
platit !lenské p%ísp$vky ve v'(i stanovené valnou hromadou.

#lánek V.
Orgány sdru"ení
1. Valná hromada:
•
•
•
•

•

je nejvy((ím orgánem sdru"ení a je tvo%ena v(emi !leny/kami sdru"ení;
je svolávána p%edsedou/p%edsedkyní;
%ádná valná hromada se schází jednou za rok;
mimo%ádná valná hromada m&"e b't svolána kdykoli mezi dv$ma %ádn'mi valn'mi
hromadami, a to jak z podn$tu p%edsedy/p%edsedkyn$, tak z podn$tu alespo) jedné
t%etiny !len& sdru"ení nebo revizora/ky, na jejich" "ádost musí
p%edseda/p%edsedkyn$ svolat valnou hromadu do 1 m$síce;
je usná(eníschopná v p%ípad$ ú!asti nadpolovi!ní v$t(iny !len& sdru"ení;
#"
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•
•
•
•
•
•
•

p%ijímá rozhodnutí hlasováním; pro p%ijetí rozhodnutí je t%eba souhlas nadpolovi!ní
v$t(iny p%ítomn'ch !len&, pokud tyto stanovy neur!í jinak;
schvaluje stanovy sdru"ení a jejich zm$ny, rozhoduje o zániku sdru"ení; pro p%ijetí
t$chto rozhodnutí je t%eba dvout%etinové v$t(iny v(ech !len& sdru"ení;
schvaluje plán !innosti a rozpo!et pro nadcházející období, zprávu o !innosti a
zprávu o hospoda%ení za minulé období a revizní zprávu;
p%ijímá nové !leny/ky a rozhoduje o vylou!ení !len&/ek;
stanovuje v'(i !lensk'ch p%ísp$vk&;
volí z %ad !len&/ek sdru"ení p%edsedu/p%edsedkyni a revizora/ku na období do
následující %ádné valné hromady;
odvolává p%edsedu/p%edsedkyni a revizora/ku.

2. P%edseda/p%edsedkyn$:
•
•
•
•

reprezentuje sdru"ení navenek a je jeho statutárním orgánem;
plní úlohu v'konného orgánu sdru"ení; %ídí !innost sdru"ení mezi valn'mi
hromadami sdru"ení a plní úkoly ulo"ené mu/jí valnou hromadou;
p%ipravuje plán !innosti, rozpo!et, zprávu o !innosti a zprávu o hospoda%ení
sdru"ení, které p%edkládá valné hromad$;
p%ipravuje v'ro!ní zprávu sdru"ení, kterou p%edkládá k diskusi valné hromad$.

3. Revizor/ka:
•
•

kontroluje !innost sdru"ení, zejména hospoda%ení a pln$ní rozhodnutí valné
hromady;
p%ipravuje revizní zprávu, kterou p%edkládá valné hromad$.

#lánek VI.
Jednání jménem sdru"ení
Jménem sdru"ení jedná p%edseda/p%edsedkyn$, p%ípadn$ p%edsedou/p%edsedkyní písemn$
zmocn$n' !len sdru"ení.
#lánek VII.
Zásady hospoda%ení
1. Sdru"ení hospoda%í s movit'm i nemovit'm majetkem.
2. Zdroji majetku sdru"ení jsou zejména:
•
•
•
•

!lenské p%ísp$vky;
dary fyzick'ch a právnick'ch osob;
dotace, subvence, granty apod.;
ve%ejné sbírky.

#lánek VIII.
Zánik sdru"ení
$"
"

1.

Sdru"ení zaniká:
•
•

dobrovoln'm rozpu(t$ním nebo slou!ením s jin'm sdru"ením z rozhodnutí valné
hromady;
rozhodnutím ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdru"ení dobrovoln'm rozpu(t$ním, rozhodne sou!asn$ valná hromada o zp&sobu
majetkového vypo%ádání.

#lánek IX.
Záv$re!ná ustanovení
1. Sdru"ení m&"e na základ$ rozhodnutí valné hromady vydat organiza!ní a jednací %ád
sdru"ení.
2. Do vytvo%ení v(ech %ádn'ch orgán& sdru"ení jedná jeho jménem p%ípravn' v'bor.
3. Sdru"ení se m&"e v souladu s cíli své !innosti obracet se na státní orgány s peticemi.
4. Sdru"ení vzniká dnem registrace t$chto stanov Ministerstvem vnitra #R.

V Praze dne 12.7. 2009

P%ípravn' v'bor:

Tereza Mirovi!ová

Michal Procházka

Marcela Zahálková
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