STANOVY SPOLKU VIADIA, z.s.
I.

Název spolku: ViaDia z.s.

II.

Sídlo: Brno, Holzova 2868/10, Líšeň, 628 00 Brno

III.

Účel spolku: sdružovat rodiny, jež pojí společné téma dětská cukrovka neboli diabetes
mellitus, pomáhat diabetickým dětem a jejich rodinám v sociální integraci a v získávání a
prohlubování znalostí v oblasti diabetu.

IV.

Formy činnosti spolku:
1. pořádání přednášek, edukací pro diabetické děti a jejich rodiny
2. podpora a organizace rekondičních pobytů pro diabetické děti, spojené s edukací
3. spolupráce s dalšími organizacemi, které se věnují dětem s diabetem
4. spolupráce se zdravotnickými zařízeními, která pečují o diabetické děti

V.

Orgány spolku:
- výbor spolku
- členská schůze
- předseda spolku
1. Výbor:
a) je nejvyšším orgánem spolku, má pět členů,
b) schvaluje stanovy a jejich změny,
c) volí ze svých členů předsedu,
d) schází se podle potřeby, zpravidla jednou v roce,
e) svolává členskou schůzi, rozhoduje o výši členských příspěvků,
f) podílí se na činnosti a plánování, schvaluje výroční zprávu,
g) rozhoduje o zániku spolku,
h) členství ve výboru je na dobu neurčitou. Členství ve výboru zaniká zánikem členství
ve spolku, odstoupením, nebo vyloučením. O vyloučení rozhoduje výbor většinovým
hlasováním na písemný a odůvodněný návrh předsedy. V případě odstoupení nebo
odvolání svého člena rozhodne výbor na své první následující schůzi většinovým
hlasováním o kooptaci nového člena z řad členů spolku. Nového člena výboru
navrhuje předseda.
2. Členská schůze:
a) je shromážděním všech členů spolku,

b) všichni členové spolku se schází dle potřeby, minimálně 1x za dva roky, svolává ji
výbor spolku prostřednictvím elektronické pošty třicet dnů před jejím konáním
c) členská schůze volí na 2 roky výbor spolku, podává výboru návrhy a podněty ke
stanovám, koncepci spolku, jeho účelu a formám činnosti,
d) členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
3. Předseda:
a) je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost, jedná a podepisuje jménem
spolku,
b) svolává a řídí jednání výboru spolku
c) předseda je volen na 5 let, předsedu volí a odvolává výbor,
d) schraňuje přihlášky do spolku, vede seznam členů spolku,
e) vyhotovuje zprávu o hospodaření spolku za minulý rok, zodpovídá za vyhotovení
finanční uzávěrky a daňového přiznání spolku
VI.

Členství ve spolku:
1. Členy jsou fyzické osoby – rodiče (zákonní zástupci) diabetických dětí.
2. Členství vzniká dnem doručení přihlášky písemně nebo elektronicky. Přihláška se
zapisuje do seznamu členů, který je neveřejný.
3. Členové spolku volí orgány spolku, jsou voleni do těchto orgánů. Podílejí se podle
svých schopností a možností na plnění úkolů spolku. Člen spolku má povinnost řídit
se stanovy spolku, respektovat rozhodnutí orgánů spolku, aktivně hájit zájmy spolku,
platit členské příspěvky ve výši a lhůtě schválené výborem spolku.
4. Členství zaniká dnem doručení žádosti o ukončení členství nebo měsíc po marném
uplynutí lhůty, stanovené pro zaplacení členského příspěvku.

VII.

Finanční prostředky spolku jsou získávány z darů, dotací, členských příspěvků a ostatních
příspěvků rodičů, fyzických a právnických osob.

VIII.

V případě zániku spolku rozhodne výbor spolku o jeho likvidaci a po vyrovnání všech
závazků o předání zbytku jmění ve prospěch diabetických dětí v ČR.

IX.

Závěrečná ustanovení:
1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na ustavující schůzi spolku dne 27.01.2020.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.
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