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STAI\OVY APROPO z. s.

I. Obecná ustanovení

1. APRoPo z. s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které sdružuje
především těŽce zdravotně postiŽené občany a jejich příznivce-

2. APRoPo z. s. bylo založeno v roce 1998, pod nénvem APRoPo.

aJ. Sídlo APRoPo z. s. je na adrese Chrpová 536l2a;736 OI Havířov-Šumbark.

Základnim posláním APRoPo z. s. je:

a) hájit aprosazovat zájmy občanů s pohybovými hendikepy
b) zprostředkovávat členům APRoPo z. s. informace a pomáhat jim v integraci

do společnosti
c) k dosažení svých záměti spolupracovat se všemi organizacemi zdravotně postiŽených,

státními orgány, církvemi a jejich organizacemi' státními i soukromými podniky a
jednotlivci

d) vést členy APRoPo z. s. k dodržování základních etických, estetických a mravních
pravidel

e) APRoPo z. s. pracuje podle dlouhodobé koncepce, ktelou pak konkretizují díIč,i plány
činnosti. obsahem činnosti APRoPo z. S. je realizace rekondičních pobytů,

specifi ckých programů sociální rehabilitace, or ganizování kursů' seminářů

0 prosazování principů nezávislého způsobu života- osobní asistence
g) podle potřeb zptacovávání a vydávání informačních materiálů pro členy, zajišťování

sociálního a právního poradenství.

II. organizační struktura

1. Nejvyšším orgánem APRoPo z. s' je valná lrromada tvořená všemi členy APRoPo z. s.

Valná hromada deleguje svápráva výkonnémrr výboru a ten je volen zřad svých členťr

na funkční období čtyř let. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za čtyři roky

nebo pokud o její svolání požádá aspoň 1/3 členů APRoPo z. s.' popřípadě výkonný
výbor nebo jeho předseda. Koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového

podnětu.

Valná hromada zeiména:

rozhoduje o vzniku a zániku APRoPo z. s., v případě zániku o majetkovém

uspořádání
voií navržené členy výkonného výboru a členy kontrolní komise na funkční období

čtyř let
c) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a stavu nrajetku APRoPo z. s.

d') vyjadřuje se k činnosti APRoPo z. s., podávánáměty a návrhy, vznáší dotazy.

2. K platnosti usnesení valné hromady je zapotŤebi nadpoloviční většiny přítomných členů.

a)

b)
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Výkonným orgánem valné hromady je r,ýkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje
plnění úkolů APRoPo Z. S. ve svém funkčním období. Výkonný výbor rozhoduje a je
oprávněn jednat ve všech věcech rozhodných pro řádné fungování APRoPo z. s. Jménem
výkonného výborujedná vŽdy předseda nebo osoba pŤedsedou pověřená. Podpisové právo
mápouze předseda.

Yjhomrj -vybor má počet tlrntr starrovtný zpravi*\a po*\t, velrkosti š\tnské zák}asr3.
Yždy má všakpředsedu místopředsedu a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí
býtvždy lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby.

Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění valné hromady
b) připravuje podklady pro valnou hromadu ato zejména k hlavním směrům činnosti
c) dbá o hospodárné využívání majetku APRoPo z. s.
d) spolupracuje s ostatnímí organizacemi zdravotně postižených
e) zajišt'uje operativní spolupráci se státními a místními orgány' podniky, jinými

organizacemi a fyzickými osobami

0 zabezpeěuje činnost APRoPo z. s.. výváŤí v nezbytně nutném rozsahu profesionální
aparát
rozhoduje o názvLl, sídle a symbolice APRoPo z. s.
rozhoduie o přijetí azměnách stanov APRoPo z. s.
rozhoduje o přijetí nového člena APRoPo z. s.
rozhoduje o vyloučení člena v případě, Že jeho činnost je v rozporu s posláním a
stanovami APROPO z. s.

k) stanoví hlavní směry činnosti pro období, na které byl zvolen
l) výkonný výbor je schopen Se usnášet a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna

nadpoloviční většina jeho členů
m) hlavou výkonného výboru je předseda, který můŽe rrčinit rozhodnutí bez přítomnosti

ostatních členů výkonného výboru, pokud to nenaruší strukturu a není-li to v rozporu
se stanovami APRoPo z. s.' navrhuje valné hromadě kontrolní komisi a členy

ýkonného výboru.

6. Kontrolní komise provádí jednou ročně nebo poclle potřeby kontrolu hospodaření
výkonného výboru. Kontrolní komise má právo svolat valnou hromadu. Počet členů
kontrolní komise a jejich statut schvaluje valnáhromada.

III. Společné zásady a členství

1. Členem APRoPo Z. s. Se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí
s posláním APRoPo z. s.. o přijetí začIena rozhoduje výkon'ný výbor APRoPo z. s. a to

podle zásad o členství, které určují stanovy APRoPo z' s.

2. Členství vzniká registrací přihlášky výkonným výborem a uhrazením ělenského
příspěvku.

3. Členství zaniká písemným oznérnenim o vystoupení' vyloučením vpřípadě poškozování

zájmla dobrého jména APRoPo z' s., neplacením stanovených členských příspěvků.

4. Člen má právo volit a byt volen do orgánůÁ 
}|ao ' '

s)
h)
i)

i)



5. Člen má právo se zúčastňovat veškerých aktivit organizovaných APRoPo z' s.

6. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

1. Zrozhoďnutí výkonného výboru APRoPo z. s. mtže být člen či právnická osoba přijata
za čestného člena. Čestny člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky a nemá
volební právo.

8. Registraci členů upraví výkonný výbor svým interním předpisem.

9. Každý člen je povinen platit stanovené členské příspěvky a podílet se podle svých
možností a schopností na činnosti APRoPo z. s.' plnit svěřené úkoly ve prospěch
APRoPo z. s. a jejich členů a přispívat k rozvoji vzájemných dobrých vztahů mezi členy.

1.

IV. Majetek a hospodaření

Zdro1em majetku APRoPo z. s. jsou zejména:

a) příspěvky členů APRoPo z. s.
b) příspěvky odjiných organizací a osob
c) státní dotace
d) dary
e) další příjmy získané v souladu s platnými právními předpisy.

Majetek APRoPo z. s. je ve vlastnictví APRoPo z. s. jako celku. o převodech práva
hospodaření k majetku, jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích
rozhoduie výkonný výbor.

1.

Y. Závěrečná ustanovení

APRoPo z. s. je od 1. 1.2014 právním pokračovatelem občanského sdruŽení snázvem
APRoPo registrovaného u Ministerstva vnitra CR pod číslem VS/1-1l39028l99-R.

Text stanov byl schválen na schůzi výkonného výboru dne 12.10. 2015.

Týo stanovy nabyvajíúčinnosti dnem zápisudo veřejného rejstříku.

Jana Kawuloková - předšeda APRoPo

2.

a
J.
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