SKUPINA VESMÍR
KONDOR

DESÍTKA

Statut organizace KONDOR
Článek 1
Charakter, funkce a cíle organizace
(1) Organizace KONDOR (Konfederace nezávislých - dětská organizace) je samostatná, dobrovolná,
společenská, dětská organizace, která sdružuje i dospívající mládež a dospělé. Je otevřena pro všechny, kteří
jednají v souladu s jejími cíli. Hlásí se ke Konvenci dětských práv OSN a k dalším iniciativám obhajující zájmy
dětí. Ve své činnosti bude důsledně vycházet z principu demokracie.
(2) Hlavním cílem organizace je připravit děti a mládež pro život ve společnosti a současně zabezpečit účelné
trávení jejich volného času.
(3) Organizace bude vytvářet podmínky pro realizaci potřeb a zájmu svých členů a bude chránit práva dětí a
mládeže jako jednotlivců i sociální skupiny.
(4) Prostřednictvím nejrůznějších oblastí činnosti povede organizace děti k aktivitě, tvořivosti, samostatnosti,
humanitě a vlastnostem z ní vyplývajících (např. čestnosti, pracovitosti, lásce k vlasti, kladným postojům a
chování včetně vztahu k životnímu prostředí). Zároveň bude u svých členů rozvíjet potřebu sebevýchovy.
Článek 2
Územní působnost
(1) Organizace působí na celém území České Republiky.
(2) Sídlem organizace je Praha.
Článek 3
Členství v organizaci
(1) Děti jsou členem organizace prostřednictvím skupiny nebo jí zmocněné struktury. O způsobu jejich přijetí do
organizace a vyloučením rozhoduje skupina. K jejich členství je nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonného
zástupce.
(2) Dospívající a dospělí působí v organizaci jako vedoucí nebo prostřednictvím struktur, které určuje skupina. O
jejich vyloučení z organizace rozhoduje většina kolektivu vedoucích.
(3) Vedoucí se stávají členy organizace po přijetí do kolektivu vedoucích. O přijetí rozhoduje většina kolektivu
vedoucích. Vedoucí musí být starší 15-ti let a musí splňovat osobní a morální předpoklady pro výchovu dětí a
musí získat kvalifikaci schválenou sjezdem organizace.
(4) Členství ostatních dospívajících a dospělých vzniká za podmínek stanovených skupinou.
(5) Kromě vyloučení může být členství ukončeno také vystoupením člena z organizace.
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Článek 4
Základní práva a povinnosti členů
(1) Děti, které jsou členy organizace mají tato základní práva:
•

vybrat si skupinu

•

užívat výhod vyplývající z členství v organizaci

•

vystoupit z organizace

a tyto základní povinnosti:
•

podílet se na činnosti skupiny

•

nepoškozovat zájmy organizace na veřejnosti

•

šetřit majetek organizace

(2) Vedoucí mají tato základní práva:
•

užívat výhod vyplývající z členství v organizaci

•

být přítomen na jednání orgánů organizace, které se dotýkají jeho osoby

•

vystoupit z organizace

a tyto základní povinnosti:
•

řídit se dokumenty organizace

•

podílet se na činnosti skupiny

•

nepoškozovat zájmy organizace na veřejnosti

•

pečovat o zdravý duševní a tělesný vývoj dětí a dbát o jejich bezpečnost

•

šetřit majetek organizace
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(3) Ostatní členové organizace mají tato základní práva:
•

vybrat si strukturu, v rámci které budou v organizaci působit

•

užívat výhod vyplývající z členství v organizaci

•

být přítomen na jednání orgánů organizace, které se dotýkají jeho osoby

•

vystoupit z organizace

a tyto základní povinnosti:
•

řídit se dokumenty organizace

•

nepoškozovat zájmy organizace na veřejnosti

•

šetřit majetek organizace

(4) Další práva a povinnosti členů si mohou stanovit jednotlivé skupiny.
Článek 5
Nejvyšší orgán
(1) Nejvyšším orgánem je slet, kterého se účastní zástupci všech skupin.
(2) Sjezd schvaluje všechny základní dokumenty, týkající se celé organizace a všechny jejich změny. Volí
kontrolní a revizní komisi.
(3) Koordinační rada je povinna svolat slet nejméně jedenkrát za dva roky nebo na žádost alespoň jedné třetiny
skupin.
Článek 6
Vyšší články
(1) Mezi sjezdy je nejvyšším orgánek koordinační rada, která se skládá z volených zástupců skupin starąích 18-ti
let.
(2) Koordinační rada má koordinační a doporučovací funkci a obhajuje zájmy celé organizace. S výjimkami dále
uvedenými není oprávněna rozhodovat o činnosti skupin ani je řídit.
(3) Koordinační rada volí ze svého středu 3 až 9 mluvčích, kteří zastupují organizaci navenek a mohou jednat
jejím jménem a to alespoň tři společně.
(4) Koordinační rada rozhoduje o registraci skupiny.
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(5) V případě rozporů uvnitř skupin nebo mezi skupinami může na žádost jedné ze stran navrhovat či
doporučovat řešení.
(6) Koordinační rada může zřizovat účelově zaměřené komise (např. pro odbornou přípravu vedoucích, v
jednotlivých zájmových oblastech, v oblasti hospodaření atd.).
(7) Skupiny uvnitř organizace mohou na základě svého rozhodnutí vytvářet různá zájmová, regionální či jiná
seskupení a orgány za účelem vzájemné spolupráce či obhajoby zájmů. Na takto vzniklá seskupení a orgány
delegují příslušné pravomoci jejich zakladatelé.
Článek 7
Základní články
(1) Základním článkem struktury organizace je skupina. Má výsadní právo určovat si svou vlastní strukturu,
program a celý systém činnosti, které musejí být v souladu s charakterem organizace a zabezpečovat naplnění
jejích funkcí a cílů. Při tom vychází z místních podmínek i zkušeností a možností jednotlivých vedoucích se
zdůrazněním podílu dětí na řízení organizace.
(2) Skupina může používat vlastní název, znak a další jednotící prvky.
(3) Nejvyšším orgánem je schůze kolektivu vedoucích. Kolektiv vedoucích volí vedení a z něj přímo vedoucího
skupiny staršího 18-ti let a dále volí revizora (příp. revizní komisi).
(4) Vedení skupiny musí být nejméně tříčlenné a alespoň dva jeho členové musí být starší 18-ti let. Zodpovídá za
řízení a hospodaření skupiny. Pověřuje vedoucí činností s dětmi a pro každou strukturu určuje odpovědného
vedoucího staršího 18-ti let.
(5) Skupina může volit svého zástupce do koordinační rady, kterou má právo kdykoli odvolat.
(6) Jménem skupiny jedná v hospodářských záležitostech hospodář skupiny (osoba starší 18-ti let) nebo osoba
pověřená vedením skupiny, v ostatních záležitostech vedoucí skupiny nebo osoba pověřená vedením skupiny. Jeli k platnosti právního úkonu předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou osob pověřených vedením
skupiny.
(7) Děti se na řízení skupiny podílejí v rámci možností.
Článek 8
Symboly
Symbolem organizace je znak.
Článek 9
Hospodaření
(1) Organizace je ve smyslu -14 hospodářského zákoníku společenskou organizací a má jako celek právní
subjektivitu. Právní subjektivitu mají rovněž skupiny. Organizace jako právní subjekt neodpovídá za závazky
skupin a skupiny neodpovídají za závazky organizace jako celku.
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(2) Skupiny rozvíjejí svou činnost na základě vlastních prostředků, které tvoří členské příspěvky a další příjmy.
Mohou v souladu s právními předpisy provádět nebo se podílet na hospodářské činnosti s cílem získat prostředky
pro svou činnost. Skupiny jsou povinny dbát na účelné využívání prostředků k plnění cílů a úkolů organizace. O
výši členských příspěvků rozhoduje schůze kolektivu vedoucích.
(3) Skupiny hospodaří s majetkem, který získaly při založení a který nabyl v průběhu své činnosti. K tomuto
majetku mají skupiny vlastnické právo.
(4) Hospodaření skupiny se řídí platnými právními předpisy a rozpočtem, který schvaluje kolektiv vedoucích na
období jednoho roku. Podrobnosti hospodaření skupin mohou být upraveny směrnicemi, které schvaluje sjezd.
Článek 10
Kontrolní a revizní činnost
(1) Kontrolními a revizními orgány je na skupině revizor (příp. revizní komise) a v rámci organizace kontrolní a
revizní komise.
(2) Tyto kontrolní a revizní orgány provádějí kontrolu hospodaření i další činnosti skupin i organizace jako celku
a jejích orgánů, především její soulad se základními dokumenty organizace a právními předpisy. V případě
zjištěných nedostatků předkládají orgánu, který je zvolil, návrh na opatření.
Článek 11
Zánik organizace a jejích základních článků
(1) O zániku organizace jako celku rozhoduje sjezd, a to jednomyslně. Zároveň ustaví likvidační komisi v čele s
likvidátorem, který jedná jejím jménem. Tato komise provede vypořádání práv a závazků organizace jako celku.
Zároveň sjezd rozhodne o způsobu naložení s případným zůstatkem likvidace.
(2) O zániku skupiny rozhoduje kolektiv vedoucích dvoutřetinovou většinou. Současně s rozhodnutím o zániku
skupiny ustaví likvidační komisi v čele s likvidátorem, který jedná jejím jménem. Tato komise vypořádá práva a
závazky skupiny. Kolektiv vedoucích zároveň rozhodne o způsobu naložení s případným zůstatkem likvidace.
(3) V případě, kdy o ustavení likvidační komise nebo naložení se zůstatkem likvidace nerozhodne kolektiv
vedoucích, rozhodne koordinační rada.
(4) V případě zrušení registrace skupiny se postupuje obdobně jako při zániku skupiny.
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