Stanovy Akademického klubu třetího věku Aktiv, o.s.
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Název sdruţení: Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s., dále jen Aktiv.
(2) Sdruţení Aktiv je zájmovým, dobrovolným občanským sdruţením podle zákona
č. 83/1990 Sb., O sdruţování občanů, v platném znění.
(3) Sdruţení Aktiv je samostatným právním subjektem působícím na území České republiky.
Vystupuje svým jménem a nese za svou činnost plnou odpovědnost. Ve své činnosti se řídí
obecně závaznými předpisy a svými stanovami.
(4) Sídlem sdruţení Aktiv jsou České Budějovice. Adresa: Ţiţkova třída 251/ 6, 370 01 České
Budějovice. Tato adresa je pravidelným místem pro přijímání veškeré korespondence a
písemností.
II.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SDRUŽENÍ
(5) Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s. je samostatnou a nezávislou organizací s právní
subjektivitou - je právnickou osobou. Aktiv můţe svým jménem nabývat práv, zavazovat
se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
(6) Sdruţení Aktiv je dobrovolné a sdruţuje členy na základě společného rozhodnutí o
naplnění cílů sdruţení.
(7) Statutární orgánem sdruţení Aktiv je Rada.
III.
POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ AKTIV
(8) Aktiv sdruţuje účastníky, absolventy a příznivce Akademie třetího věku VŠERS, o.p.s.,
kteří se chtějí aktivně zapojit do vzdělávacích, společenských, zájmových a kulturních
akcí organizovaných pro uspokojení jejich vzdělávacích a sociálních potřeb.
(9) Poslání sdruţení Aktiv je organizovat celoţivotní vzdělávání, vzdělávací programy,
poznávací a zájmové akce pro občany třetího věku. Vytvářet podmínky pro osobní rozvoj
seniorů v prostředí a podmínkách Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.
(dále jen VŠERS).
(10)
Cíle činnosti sdruţení:
a) podporovat participaci seniorů na jejich vlastních aktivitách. Vytvářet a rozvíjet,
programy aktivního ţivota ve stáří. Naplňovat přirozenou potřebu seniorů být
aktivními i ve vyšším věku,
b) vyvářet vhodné podmínky pro vlastní formování a kultivování osobnosti členů
sdruţení Aktiv,
c) vytvářet podmínky pro uplatnění potenciálu a zkušeností seniorů ve společnosti,
d) zapojovat členy sdruţení se do realizace projektů a koncepcí aktivního stárnutí
populace,
e) rozvíjet vzájemnou pomoc a dialog mezi členy sdruţení Aktiv
(11)
K naplnění cílů má sdruţení Aktiv zejména tyto prostředky:
f) webové stránky a přiměřený prostor v periodikách VŠERS, o.p.s.,
g) moţnost publikovat zprávy, broţury, letáky, knihy, zvukové nahrávky, filmy a jiné
publikace, tištěné i elektronické,
h) moţnost organizace přednášek, seminářů, workshopů, konferencí a dalších
vzdělávacích a zájmových akcí,
i) moţnost přijímat členské poplatky, dary, dotace, sponzorské dary, dědictví od osob,
které si přejí podporovat sdruţení Aktiv,
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j) zaloţit a vyuţívat bankovní účet,
k) spolupracovat s příbuznými společnostmi, organizacemi, partnery, sponzory
a institucemi v České republice a rozvíjet styky se zahraničními společnostmi
obdobného zaměření,
l) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních finančních zdrojů a jejich hospodárné vyuţívání,
vede své členy k ochraně majetku, který je v jeho vlastnictví nebo uţívání,
m) moţnost stát se kolektivním členem jiného sdruţení, i zahraničního

IV. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ AKTIV
(1) Členství ve sdruţení Aktiv je dobrovolné řádné a čestné.
(2) Řádným členem sdruţení Aktiv se můţe stát fyzická osoba starší 50 let, invalidní osoba
starší 18 let nebo právnická osoba, která si podala přihlášku a dodrţuje stanovy sdruţení a
další vnitřní pravidla a předpisy VŠERS, o.p.s. vztahující se na činnost sdruţení Aktiv.
(3) Zájemce o členství se stává členem sdruţení Aktiv odevzdáním přihlášky Radě sdruţení
Aktiv a zaplacením členského příspěvku.
(4) Přihláška obsahuje nezbytné osobní nebo identifikační údaje o zájemci o členství, které
mají vztah k členství.
(5) Rada sdruţení Aktiv je oprávněn přihlášku odmítnout a o svém rozhodnutí zájemce
písemně informovat.
(6) Čestným členem sdruţení Aktiv můţe být shromáţděním sdruţení Aktiv zvolena domácí
nebo zahraniční fyzická osoba, která se významně zaslouţila o zkvalitňování ţivota
seniorů nebo o činnost sdruţení Aktiv.
(7) Ustanovujícím členem je Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. kterou ve
sdruţení reprezentuje její zástupce.
(8) Členství ve sdruţení Aktiv zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením Radě sdruţení
b) úmrtím člena,
c) neplněním členských povinností, zejména neplacením členského příspěvku, a to ani
po uplynutí 3 měsíců od jeho splatnosti s tím, ţe byl k jeho zaplacení člen dvakrát písemně
nebo elektronicky (e-mail, SMS) vyzván

V.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

(1) Člen má právo:
a) podílet se na činnosti sdruţení Aktiv a účastnit se akcí a činností pořádané sdruţením,
b) být informován o všech akcích a činnosti sdruţení Aktiv,
c) navrhovat kandidáty, volit a být volen do rady sdruţení Aktiv,
d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na shromáţdění sdruţení a dalších akcích,
e) přednostně být přihlašován do akcí pořádaných sdruţením Aktiv pro seniorskou veřejnost,
f) čerpat výhody při účasti na akcích VŠERS, Akademie třetího věku a sdruţení Aktiv,
g) přednostně a výhodněji získávat publikace vydávané sdruţením Aktiv
(2) Člen má povinnost:
a) dodrţovat stanovy sdruţení Aktiv,
b) vykonávat zodpovědně svěřené funkce a plnit uloţené úkoly,
c) respektovat stanoviska a závěry rady sdruţení,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdruţení,
e) řádně platit členské příspěvky (čestní členové příspěvky neplatí),
f) ctít tradice Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.,
g) šetřit a chránit majetek sdruţení Aktiv a VŠERS, o.p.s.
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VI. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ AKTIV
(1) Řídícími orgány sdruţení Aktiv jsou:
a) Shromáţdění
b) Rada
c) Revizní komise
(2) Shromáţdění:
a) nejvyšším orgánem sdruţení Aktiv je shromáţdění jeho členů, které se koná nejméně
jedenkrát za rok,
b) shromáţdění přísluší určovat hlavní směry činnosti sdruţení, usnášet se o stanovách
a jejich změnách, schvalovat zprávu o činnosti sdruţení, o hospodaření a zprávu revizní
komise za období od posledního shromáţdění, volit členy rady sdruţení Aktiv a revizní
komise, určovat výši členských příspěvků a usnášet se na zásadách hospodaření.
Shromáţdění také rozhoduje o zániku sdruţení Aktiv,
c) Shromáţdění je svoláváno Radou sdruţení Aktiv nejméně jedenkrát ročně písemným nebo
elektronickým vyrozuměním všech členů sdruţení. Termín shromáţdění musí být oznámen
členům nejméně 14 dní před konáním shromáţdění,
d) Shromáţdění rozhoduje hlasováním. K přijetí návrhu je zapotřebí nadpoloviční většina
přítomných členů sdruţení Aktiv,
e) Čestní členové sdruţení se hlasování neúčastní,
(3) Rada sdruţení:
a) sdruţení Aktiv vede devítičlenná Rada, která je volena shromáţděním všech řádných členů
sdruţení na dobu jednoho roku,
b) radu tvoří předseda, místopředseda, hospodář a dalších šest shromáţděním volených členů,
c) rada sdruţení řídí a koordinuje činnost sdruţení v období mezi shromáţděním,
d) členem Rady je vţdy jeden delegovaný zástupce VŠERS, o.p.s.,
e) v čele Rady je předseda/předsedkyně, který/á zastupuje sdruţení Aktiv na veřejnosti.
S jeho pověřením mohou na venek jednat téţ, místopředseda/ místopředsedkyně, hospodář/
hospodářka,
f) rada je usnášeníschopná, pokud je přítomno nejméně 7 členů,
g) rozhodnutí rady je přijato nadpoloviční většinou hlasů. V případě sudého počtu hlasů
rozhoduje hlas předsedy Rady.
(4) Odpovědnosti a pravomoci Rady sdruţení Aktiv
a) řídí činnost sdruţení Aktiv,
b) vytváří plán činnosti Aktiv spolu s vedením Vysoké školy evropských a regionálních
studií, o.p.s.,
c) vytváří návrh rozpočtu sdruţení a zpracovává plány a zprávy o činnosti i hospodaření
d) připravuje a svolává shromáţdění sdruţení,
e) organizuje a zajišťuje uskutečnění jednotlivých akcí i nad rámec plánovaných přednášek,
f) vydává pro potřeby členů informační materiály, administruje webové stránky AKTIV,
g) udrţuje spolupráci a komunikaci s jinými kluby, především s těmi, kterým je blízká
myšlenka porozumění, dobrých vztahů a dalšího vzdělávání seniorů,
h) rozhoduje o přijetí členů sdruţení nebo o zrušení členství.
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(5) Revizní komise:
a) revizní komise je kontrolním orgánem hospodaření sdruţení Aktiv,
b) revizní komise podává zprávu o kontrole hospodaření Radě a shromáţdění sdruţení. Bez
této zprávy nelze schválit zprávu o hospodaření,
c) členové revizní komise se mohou zúčastnit jednání Rady sdruţení Aktiv bez hlasovacího
práva.

VII.
HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ AKTIV
(1) Za hospodaření sdruţení odpovídá předseda, místopředseda a hospodář.
(2) Příjmy sdruţení tvoří:
a) členské příspěvky,
b) prostředky poskytované Vysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s.,
c) prostředky poskytované sponzory.
(3) Výdaje sdruţení tvoří:
a) náklady spojené s organizací vzdělávacích akcí a přednášek,
b) telefonní poplatky a poštovné,
c) fotodokumentace činnosti sdruţení, vedení kroniky,
d) novoročenky a blahopřání k výročí členů sdruţení,
e) příleţitostná vydání dle rozhodnutí Rady (jízdné, pohoštění hostů, květiny apod.)
VIII.
ODMĚNY ČLENŮM SDRUŽENÍ AKTIV
(1) Rada je oprávněna udělovat věcné i peněţité odměny členům sdruţení Aktiv.
(2) Rada uděluje čestné uznání členům sdruţení Aktiv i jiným subjektům za mimořádnou práci
pro občany třetího věku.
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