Pravidla Čestného Členství - Předpis 003/2011
Organizace: ACTIVE time
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Sídlo: Luleč 46, 683 03

I.
Právní postavení a organizační uspořádání
Občanské sdružení ACTIVE time (dále jen „Sdružení“) je právnickou osobou podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů v platném znění. Řídí se obecně závaznými předpisy, stanovami Sdružení a
dalšími interními dokumenty
II.
Charakteristika, poslání a cíle Sdružení
V souladu se stanovami Sdružení je hlavní činností:
Kvalitní, smysluplné a bezpečné trávení volného času dětí, mládeže a dospělých
Výpomoc rodičům dětí s organizací jejich mimoškolních aktivit
Rozvoj dětských schopností, znalostí a dovedností
Integrace a podpora dětí ze sociálně slabých a vyloučených rodin
Spolupráci s organizacemi činnými v oblasti náhradní péče
K naplnění svého poslání sdružuje Sdružení všechny, kdo projeví zájem a ztotožňují se s jeho
posláním a cíli. K tomu vytváří organizační, ekonomické a materiální podmínky pro svoji činnost,
zabezpečuje a organizuje volnočasové, kulturně-společenské a sportovní aktivity, kurzy a pobytové
akce a související činnosti za účelem podpory výše uvedeného. Dále získává odborné poznatky o
výchově, zdraví a psychologii dětí a dospělých a tyto poznatky aplikuje při výkonu svých činností.
III.
Členství a členské příspěvky
Členem se může stát každý občan, nebo právnická osoba, pokud souhlasí se stanovami Sdružení, podá
písemnou žádost o členství a zaplatí členský příspěvek. Žádost o členství schvaluje, nebo může
zamítnout Výbor sdružení. V případě zamítnutí musí Výbor sdružení žadateli písemně zdůvodnit svoje
rozhodnutí
Členství je dobrovolné
Práva a povinnosti členů se řídí stanovami Sdružení a vnitřními předpisy
Výši členského příspěvku stanovuje Výbor sdružení, výši příspěvku pro Čestné členství určuje tento
předpis
IV.
Čestné členství
Je jinou formou členství, určenou jak pro právnické tak i pro fyzické osoby, nabízející jednu z mnoha
forem sponzoringu a podpory poslání Sdružení
Čestné členství trvá jeden rok a je možno jej neomezeně obnovovat, případně sjednat a uhradit i na
období delší
Také vícenásobné Čestné členství je přípustné, je však přednostně určeno pro právnické osoby
Trvání Čestného členství je stvrzeno Certifikátem (viz příloha)
Výše příspěvku za Čestné členství činí 6 000,- Kč za jeden rok, tedy za 12 po sobě jdoucích měsíců
Vznik Čestného členství nepodléhá schvalování Výboru sdružení, Čestné členství vzniká zaplacením
příspěvku a zaniká uplynutím sjednaného období
Čestný člen přispívá na aktivity Sdružení. Za část svého příspěvku je oprávněn využít služby v
rozsahu a za podmínek určených vnitřními předpisy a ceníky, zbylá část příspěvku je využita
v souladu s tímto předpisem
V.
Práva a povinnosti Čestných členů
Využít služby podle aktuální nabídky a v ceně dle aktuálního ceníku sdružení a to v počtu jedna služba
za jedno Čestné členství
Účastnit se na jednáních orgánů Sdružení, navrhovat a projednávat body jednání
Na vyžádání obdržet informace o veškeré činnosti Sdružení
Podávat návrhy, podněty, připomínky, případně stížnosti k činnosti Sdružení
V případě nevyužití žádné z aktuálních služeb, uplatnit snížení daňového základu o hodnotu členského
příspěvku jako daru. O tom vystaví Společnost potvrzení a to i pro členy z jiných států EU
Čestný člen nemůže být volen do orgánů sdružení, to však umožňuje souběh Čestného a řádného
členství
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Seznámit se se stanovami Sdružení, řídit se jimi a reprezentovat Sdružení vhodným a odpovídajícím
způsobem
VI.
Nakládání s příspěvky z Čestného členství, Benefitní program a jiné výhody
V případě nevyužití žádné z aktuálních služeb pro svoji potřebu, může Čestný člen určit, kdo z okruhu
zájemců o tento Benefit jej vyčerpá. Okruhem zájemců se rozumí seznam žadatelů, který vzniká na
základě spolupráce Sdružení se školami, organizacemi činnými v oblasti náhradní péče, nebo
individuálních žádostí rodin
Pokud Čestný člen nevyužije Benefit pro svoji potřebu, ani neurčí, kdo z okruhu zájemců jej vyčerpá,
učiní tak jeho jménem Výbor sdružení. Své rozhodnutí zveřejňuje Sdružení na stránkách, na vyžádání
o něm informuje Čestné členy individuálně
Uživatelem Benefitu jsou převážně děti z dětských domovů, se kterými Sdružení spolupracuje,
případně děti ze sociálně slabých, či vyloučených rodin. Ty se nejčastěji rekrutují z okruhu rodin
s dětmi umístěnými na školách, kde Sdružení působí, zpravidla na základě doporučení vedení školy.
V případě individuálních žádostí rodin má Sdružení právo a povinnost posuzovat jejich sociální
postavení
O zařazení dětí do seznamu zájemců o tento Benefit rozhoduje Výbor Sdružení
Výše Čestného členského příspěvku je stanovena tak, aby pokryla čerpání Benefitu nejméně u dvou
žadatelů, nebo čerpání Čestným členem z aktuální nabídky služeb Sdružení a alespoň jedním
žadatelem o Benefit. To zajišťuje maximálně efektivní určení a užití zdrojů, které jsou generovány
z příspěvků Čestných členů
Hlavním smyslem Benefitního programu je podpora Společenské odpovědnosti. Jelikož je
Společenská zodpovědnost postoj zakotvený ve všech činnostech Stanovami Sdružení, může Čestné
členství být využito k podpoře image také Čestných členů v této oblasti. Proto Sdružení při realizaci
Benefitního programu jedná vždy také jménem Čestných členů, pokud nebylo dohodnuto jinak
Za účelem co neefektivnějšího využití prostředků určených na Benefitní program, účtuje Sdružení tyto
prostředky ve vnitřní evidenci odděleně. Toto účtování je Čestnému členu kdykoliv k dispozici
k nahlédnutí a má samostatnou kapitolu ve výroční zprávě Sdružení. Maximálně 5% z takto určených
prostředků může být využito na administrativní, nebo nesouvisející činnosti Sdružení (např. investice).
V případě nevyužití prostředků se tyto převádějí do Benefitního programu následujícího období
I v případě využití služby Sdružení z aktuální nabídky Čestným členem dle kapitoly VI., vztahují se na
něj další výhody. Mezi ně patří například zvýhodněná cena služeb Sdružení dle aktuálních ceníků.
Tato výhoda je určená především pro další děti Čestných členů – fyzických osob, případně pro děti
zaměstnanců Čestného člena – právnické osoby. Toto zvýhodnění je kompenzováno z rozpočtu
Benefitního programu
Vydal Výbor sdružení v Lulči dne 1. 3. 2011
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