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Stanovy Asociace pracovníků
středisek výchovné péče

Hlava I.
Název, sídlo a působnost organizace
Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: „Asociace pracovníků středisek
výchovné péče“ (dále jen Asociace).
Čl.2. Sídlem Asociace je: SVP HELP ME, Bořetická 2, 629 00 Brno - Vinohrady
Čl.3. Asociace působí na území ČR.

Hlava II.
Cíle a úkoly organizace
Čl.1. Cílem Asociace je sdružovat fyzické osoby pracující ve střediscích výchovné
péče (dále jen SVP), které se profesionálně zabývají preventivně výchovnou péčí
dětí a mládeže, u nichž je dominantní porucha chování, pokud není důvod k nařízení
ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.
Čl.2. K dalším cílům Asociace patří zejména:
• Podílet se na tvorbě, rozvoji a zdokonalování koncepce SVP v českém školství.
• Podporovat zájmy pracovníků SVP o celoživotní vzdělávání a kariérní růst.
• Iniciovat a podporovat šíření nových poznatků z oblasti preventivně výchovné
péče a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
• Spolupracovat s jinými sdruženími podobného zaměření, se státními orgány a
jinými institucemi a organizacemi.
• Chránit profesní zájmy pracovníků SVP, zajišťovat či zprostředkovat právní
ochranu svých členů v otázkách souvisejících s výkonem povolání.
• Provádět osvětovou činnost s cílem zvyšovat informovanost veřejnosti o činnosti
SVP.
• V případě potřeby či zájmu členů Asociace zřídit v jejím rámci odborné sekce.
• Získávat finanční prostředky pro podporu činnosti Asociace pracovníků SVP.
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Hlava III
Vznik členství
Čl.1. Členství v Asociaci je členstvím fyzických osob.
Čl.2. Členem Asociace může být pracovník střediska výchovné péče, který se
profesionálně zabývá preventivně výchovnou péčí dětí a mládeže. Podmínkou
členství je zletilost, způsobilost k právním úkonům a občanská bezúhonnost. Členem
Asociace se může stát občan, splňující výše uvedené podmínky, který o členství
písemně požádá Radu asociace a uhradí vstupní vklad ve výši 200 Kč.

Hlava IV
Čestné členství
Čl.1. Čestným členem se stává osoba splňující uvedené podmínky členství
v Asociaci a schválená valnou hromadou.
Čl.2. Čestný člen má hlas poradní, nikoliv rozhodovací.

Hlava V
Zánik členství
Písemným oznámením Radě asociace o ukončení členství.
Nezaplacením ročního příspěvku do konce kalendářního roku.
Úmrtím.

Hlava VI
Práva a povinnosti členů
Čl. 1. Členové Asociace jsou oprávnění zejména:
• Volit a být voleni do všech orgánů APSVP.
• Vznášet podněty k činnosti, žádat řešení problémů a případných stížností.
• Účastnit se akcí pořádaných APSVP.
• Být informován o aktivitách APSVP.
Čl. 2. Členové Asociace jsou povinní zejména:
• Dodržovat stanovy Asociace.
• Respektovat usnesení Valné hromady a Rady asociace.
• Platit ve stanovené výši a ve stanovených termínech členské příspěvky,
schválené Valnou hromadou.
• Vykonávat dle svých nejlepších možností, schopností a zdravotního stavu
svěřené funkce.
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HLAVA VII.
Orgány Asociace
Čl. 1. Orgány Asociace jsou:
Valná hromada
Rada asociace (dále jen Rada)
Kontrolní komise
Smírčí komise

Čl. 2. Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada členů Asociace.
Čl. 3. Valná hromada je svolávána Radou asociace nejméně jednou za rok. Požádá
li o svolání valné hromady nadpoloviční většina členů, je Rada povinna ji svolat. Při
zjištění závažných nedostatků v činnosti Rady má také právo svolat Valnou hromadu
kontrolní komise AP SVP.

Čl. 4. Valná hromada rozhoduje o všech základních otázkách Asociace, zejména
přijímá program činnosti Asociace na období do příští Valné hromady. Na toto
období přijímá též plán hospodaření. Schvaluje zprávu Rady asociace o činnosti a
hospodaření Asociace za období od poslední Valné hromady. Rozhoduje o
spolupráci a o uzavírání dohod s dalšími organizacemi, orgány i jednotlivci a již
uzavřené dohody schvaluje. Volí ze svého středu Radu Asociace, rozhoduje o
žádostech o přezkoumání rozhodnutí Rady Asociace, o vyloučení člena, volí
kontrolní komisi a smírčí komisi. Rozhoduje o zániku Asociace, změnách stanov a
výši členského příspěvku.
Čl. 5. Valná hromada je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů
Asociace. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů Asociace, kromě níže
uvedeného případu (zrušení Asociace) je Valná hromada usnášení schopná půl
hodiny po oznámeném termínu. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů
přítomných. Hlasování je přímé a tajné, předsednictvo Asociace může navrhnout i
jiný způsob hlasování tam, kde se jeví jako operativnější. Tento návrh podléhá
schválení valné hromady veřejným hlasováním.
Čl. 6. Valná hromada je v případech, kdy rozhoduje o zániku Asociace nebo o
způsobu, jakým bude naloženo s majetkem Asociace po jejím zániku,
usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny řádných členů Asociace. V těchto
případech je třeba k přijetí usnesení dvoutřetinové většiny hlasů přítomných.
Čl. 7. Rada asociace je devítičlenná volená na Valné hromadě z řádných členů
Asociace k řízení Asociace v době mezi Valnými hromadami, kterým je odpovědná.
Čl. 8. Rada asociace volí ze svého středu v tajném hlasování nadpoloviční většinou
hlasů předsedu, místopředsedu a tajemníka Asociace.
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Čl. 9. Rada asociace se schází dle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Je
usnášeníschopná při nadpoloviční většině přítomných členů a rozhoduje ve věcech
nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
Čl. 10. Rada řídí Asociaci v obdobích mezi Valnými hromadami a to ve všech věcech
v souladu se stanovami Asociace a s usneseními Valné hromady. Za tím účelem
přijímá zejména rozhodnutí a usnesení operativní a organizační povahy, pořádá a
organizuje akce v souladu s cíli Asociace, hospodaří s prostředky a majetkem
Asociace a jedná s ostatními právnickými a fyzickými osobami. Rozhoduje o přijetí a
vyloučení jednotlivých členů, jmenuje dle potřeby komise a odborné skupiny
Asociace a zpracovává o své činnosti zprávu, kterou předkládá Valné hromadě, jíž je
přímo zodpovědná, ke schválení.
Čl. 11. Předseda Asociace řídí organizační činnost Rady asociace a svolává její
zasedání, kterým předsedá. Ze své činnosti se zodpovídá Radě asociace a Valné
hromadě asociace.
Čl. 12. Místopředseda Asociace zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti se
všemi jeho právy i povinnostmi.
Čl. 13. Tajemník Asociace vede a připravuje agendu Asociace po administrativně
organizační stránce. Zabezpečuje spojení a vzájemnou informovanost mezi Radou
asociace a členy Asociace.
Čl. 14. Statutárními zástupci APSVP jsou předseda, místopředseda a tajemník. Ve
věcech Asociace mohou jednat každý zvlášť.
Čl.15. Kontrolní komise Asociace je tříčlenná, volená Valnou hromadou Asociace a
jí je ze své činnosti také zodpovědná. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná
s jakoukoli jinou funkcí v Asociaci. Kontrolní komise provádí kontroly dle vlastního
plánu kontrolní činnosti. Nejméně jednou v roce však kontroluje hospodaření
Asociace. Provádí mimořádné kontroly vždy bezprostředně po podnětu Valné
hromady, Rady nebo kdykoli z vlastní iniciativy. Na základě výsledků kontrolní
činnosti podává Radě zprávy o kontrolních zjištěních, dává návrhy na odstranění
zjištěných nedostatků a o své činnosti podává zprávu Valné hromadě Asociace.
Kontrolní komise také přešetřuje stížnosti a podněty členů Asociace ve věcech
hospodaření. Při zjištění závažných nedostatků v činnosti Rady má také právo svolat
Valnou hromadu členů AP SVP.
Čl. 16. Smírčí komise je tříčlenná, schází se dle potřeby a řeší spory mezi členy
asociace.
Čl. 17. Volené orgány Asociace mají funkční období 3 let.

HLAVA VIII
Příjmy a hospodaření Asociace a jejich orgánů
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Čl. 1. Náklady spojené s činností Asociace jsou hrazeny z příjmů Asociace jimiž jsou:
a) vstupní a členské příspěvky členů Asociace,
b) dotace, dary a příspěvky právnických a fyzických osob, které byly poskytnuty ve
prospěch Asociace jako celku,
c) zisk z vlastní ekonomické činnosti Asociace.

Čl. 2. Opatření finanční povahy za Asociaci je oprávněný provádět předseda
Asociace, místopředseda, tajemník v případě potřeby Radou pověřený člen
Asociace, pracující v místě sídla Asociace. Listiny finanční povahy podepisuje vždy
jeden z uvedených členů Rady jen do výše 15 000 Kč. Listiny finanční povahy nad
15 000 Kč musí být podepsány nejméně dvěma z uvedených členů Rady.
Čl. 3. Jednotliví členové neodpovídají za závazky Asociace.

HLAVA IX
Zánik Asociace
Čl. 1. Asociace zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů Asociace svolaných
na Valnou hromadu. Valná hromada zároveň rozhodne o způsobu majetkového
vypořádání APSVP.

HLAVA X
Účinnost
Čl.1. Stanovy Asociace nabývají účinnosti dnem registrace Asociace ve smyslu
zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

