STANOVY
spolku s názvem EDUCON, z.s.
I.
Základní ustanovení
1. EDUCON, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolné nepolitické sdružení občanů, fyzických a
právnických osob.
2. Spolek působí na území České republiky a jeho sídlem je Praha.
3. Spolek je samostatným právním subjektem. Spolek je nezávislý na politických stranách a
hnutích. Spolek může být členem jiných organizací, včetně mezinárodních.

II.
Účel spolku
1. Účelem spolku je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství
České republiky, zajišťování rozvojové spolupráce a osvěty. Cílem je zvyšování úrovně
znalostí a informovanosti pracovníků institucí, vzdělávacích zařízení, podnikatelských
subjektů apod. z České republiky i ze zahraničí. Nedílnou součástí je zajišťování osvěty
s cílem zvyšování povědomí české veřejnosti o nutnosti odstraňování chudoby.
2. Za tímto účelem zaměřuje spolek svoji hlavní činnost zejména na:
a) organizování vzdělávacích kursů a studijních cest pro pracovníky a odborníky z
institucí, vysokých škol, firem a expertů z České republiky a ze zahraničí
b) organizování a realizaci poradenských a konzultačních misí
c) realizaci projektů rozvojové spolupráce
d) realizaci projektů zaměřených na komunitní a lokální rozvoj
e) aktivity směřující k odstranění chudoby
f) organizování vzdělávacích, školicích a osvětový akcí pro širokou veřejnost a vybrané
cílové skupiny
g) organizování dohodnutých společných akcí svých členů
h) poskytování dohodnutých služeb svým členům
i) budování a zdokonalování potřebných odborných a materiálních kapacit.
Tato hlavní činnost je veřejně prospěšná činnost.
3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší činnost zaměřenou na podnikání či
jinou výdělečnou činnost, a to výlučně pro podporu své hlavní činnosti.

III.
Členství ve spolku, práva a povinnosti členů
1. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Členy spolku mohou být
a) občané ČR starší 18 let
b) fyzické a právnické osoby
c) cizí státní příslušníci žijící trvale na území ČR nebo hlásící se k české národnosti starší
18 let
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3. Člen může používat označení člen spolku.
4. Členy spolku jsou zakládající členové a dále ty osoby, které o členství požádají a s jejich
přijetím všichni stávající členové souhlasí.
5. Členství zaniká
a) vystoupením člena
b) úmrtím nebo zánikem právnické osoby
c) rozhodnutím valné hromady
d) vyloučením
e) zánikem spolku
6. Práva člena spolku
a) zúčastňovat se valné hromady spolku
b) podílet se na všech formách činnosti spolku
c) zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem
d) podávat připomínky, návrhy a podněty pro činnost spolku
e) volit a být volen či jmenován do orgánů spolku
7. Povinnosti členů spolku
a) dodržovat stanovy spolku
b) prosazovat a vysvětlovat veřejnosti účel, cíle a činnosti spolku
c) hradit členské příspěvky ve výši a formou stanovené valnou hromadou
d) hájit zájmy spolku a jeho členů a svým jednáním a vystupováním přispívat k dobrému
jménu spolku v ČR a v zahraničí

IV.
Orgány spolku
1. Valná hromada spolku
a) Valná hromada spolku je vrcholným orgánem.
b) Valnou hromadu spolku tvoří všichni registrovaní členové spolku. Právnické osoby
vysílají na valnou hromadu statutárního zástupce, který má váhu jednoho hlasu.
c) Valná hromada je svolávána předsednictvem minimálně 1x do roka.
d) Valná hromada volí ze svého středu předsednictvo, které tvoří předseda,
místopředseda a 1 člen.
e) Valná hromada volí a odvolává tříčlennou kontrolní komisi spolku.
f) Valná hromada zejména
- schvaluje registraci členů
- schvaluje stanovy a jejich změny
- schvaluje výsledky hospodaření spolku
- schvaluje výši členských příspěvků na činnost spolku
- schvaluje členství spolku v jiných organizacích, včetně mezinárodních
- hodnotí a schvaluje činnost předsednictva
- rozhoduje o vyloučení člena při závažném porušení stanov spolku
- přijímá rozhodnutí o zániku spolku
2. Předsednictvo spolku ve složení: předseda, místopředseda, člen
Předsednictvo spolku zajišťuje činnost v období mezi zasedáními valné hromady v
souladu s jejími usneseními.
3. Statutární orgán spolku: předseda
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V.
Hospodaření spolku
1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými legislativními předpisy a rozpočtem.
2. Činnost spolku je financována:
a) z členských příspěvků, jejichž výši určuje valná hromada
b) z dotací, subvencí, darů a grantů od státních i nestátních institucí ČR i ze zahraničí a
financí určených pro zajišťování rozvojové spolupráce

VI.
Zvláštní a přechodná ustanovení
1. Tyto stanovy mohou být změněny pouze usnesením valné hromady spolku.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

Podpisy předsedy a místopředsedy spolku:

Zdeňka Stará, předseda

Ing. Pavel Trkal, místopředseda
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