STANOVY
Čl. 1

Název sdružení:

DIAGNÓZA NARKOLEPSIE (dále jen Sdružení).
Čl. 2

Sídlo sdružení:

Sídlem občanského sdružení je Neurologická klinika 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice, Kateřinská 30,
Praha 2.
Čl. 3

Revizní komise dozírá na hospodaření Sdružení s ohledem na dodržování
obecně závazných předpisů, stanov a ostatních vnitřních předpisů tohoto
sdružení. Revizní komise je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu, který je
oprávněn zúčastňovat se schůzí předsednictva Sdružení s hlasem poradním.
Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v předsednictvu.
Revizní komisi jmenují členové předsednictva na dobu dvou let.
Čl. 5

Poslání a cíle činnosti Sdružení:

Posláním občanského Sdružení je přispět ke zlepšení kvality života,
společenského postavení a větší informovanosti osob trpících narkolepsií a
jejich rodinám. Sdružení chce tento cíl naplňovat prostřednictvím komplexní
nabídky poradenské, osvětové, vzdělávací a publikační činnosti, určené
pacientům s narkolepsií, jejich rodinným příslušníkům, ale i odborné a laické
veřejnosti.

Zásady hospodaření Sdružení:
1.

Zdroj příjmů:

1.

členské a dobrovolné příspěvky jednotlivců, kolektivů a jiných
právních subjektů, dary, dědictví a subvence (výši příspěvků
upravuje vnitřní předpis Sdružení)
veřejné sbírky pro realizaci cílů Sdružení, zisky nebo příjmy z
vlastní činnosti vzniklé při naplňování cílů Sdružení.
dotace a granty ze státních a jiných neziskových organizací,
případně mezinárodní dotace.

2.
3.

Cílem Sdružení je:

1.

(I) podpora a pomoc pacientům s narkolepsií, jejich rodinám, zlepšování
kvality života pacientů a jejich rodinných příslušníků,

2.

(II) osvětová, vzdělávací a publikační činnost zaměřená zejména na
rozšiřování znalostí o narkolepsii, zprostředkovávání informací o nemoci a
možnostech léčby prostřednictvím setkávání, odborných přednášek a
odborných publikací a tiskovin,

3.

(III) poskytování příležitostí k setkávání se s ostatními pacienty a jejich
rodinnými příslušníky ke sdílení pocitů a ke vzájemné konzultativní výměně
zkušeností,

4.

Čl. 6

Členství:
1.

(IV) prezentace sdružení a jeho výsledků ve vztahu k pacientské a odborné
veřejnosti,
(V) jednání s orgány, které mohou ovlivnit možnosti diagnostiky a léčby a
sociální situaci nemocných,
(VI) mezinárodní spolupráce v oblasti činnosti Sdružení,

2.

(VII) podpora výzkumu týkajícího se narkolepsie
Čl. 4

3.

Orgány občanského sdružení:
4.
5.

Nejvyšším orgánem Sdružení je shromáždění členů, kteří tvoří všichni
členové sdružení (jejich hlavním úkolem je schvalování plánu činnosti, zpráv
o hospodaření apod.). Shromáždění členů zejména volí členy předsednictva,
schází se podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky.
Předsednictvo řídí a organizuje činnosti Sdružení a schází se dle potřeby,
nejméně však jedenkrát za rok. Ze svého středu volí předsedu a dva
místopředsedy. Prvními členy předsednictva se stávají členové přípravného
výboru. Za svou činnost předsednictvo odpovídá shromáždění členů.
Předsednictvo dále svolává shromáždění členů a rozhoduje o přijetí za člena,
zániku členství, zániku sdružení a majetkovém vypořádání.
Sdružení navenek zastupuje a jeho jménem jedná předseda a oba
místopředsedové samostatně. Podepisování jménem sdružení se děje tak, že
k vytištěnému nebo napsanému úplnému názvu sdružení připojí předseda
nebo místopředsedové svůj podpis.

Čl. 7
1.
2.

Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
Pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

Předsednictvo občanského Sdružení zabezpečí vyrovnání všech závazků ke
dni zániku sdružení a se zůstatkem, včetně movitého a nemovitého majetku,
převodem jinému občanskému sdružení se stejnou nebo podobnou náplní
činnosti.
Ustanovení závěrečné:
1.
2.

K zabezpečení administrativních, účetních a jiných činnosti je zřízen
sekretariát, jehož činnosti řídí předseda nebo osoba pověřená předsednictvem
Sdružení.

Sdružení sdružuje pacienty s diagnózou narkolepsie, zákonné
zástupce pacientů dětského věku, rodinné příslušníky pacientů a
další osoby, které jsou připraveny aktivně podporovat cíle
Sdružení a respektovat stanovy Sdružení. Individuálním členem
Sdružení Diagnóza Narkolepsie se může stát osoba starší 18ti let,
která se chce aktivně podílet na činnosti tohoto sdružení,
Kolektivním členem Sdružení se mohou stát právnické osoby,
které chtějí materiálně nebo jinak pomáhat činnosti sdružení.
O přijímání členů a zániku členství rozhoduje předsednictvo
Sdružení.
Každý člen má právo být informován o činnosti Sdružení,
podávat připomínky a podle svých možností se podílet na činnosti
Sdružení. Povinností členů je dodržovat stanovy a řádně hradit
členské příspěvky.
Povinnosti a pravomoci členů Sdružení vyplývají ze stanov.
Členství zaniká z vlastního rozhodnutí, úmrtím člena, zánikem
Sdružení nebo porušením stanov. O zrušení členství, včetně
vyloučení z důvodu zpronevěření se zásadám občanského
Sdružení rozhoduje předsednictvo.
Zánik Sdružení:

Čl. 8
K platnosti usnesení shromáždění členů (předsednictva) je potřeba
nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, v případě rovnosti je potřeba
dosáhnout shody.

Veškeré finanční prostředky jsou uloženy na zvláštním účtu u
příslušného peněžitého ústavu a v sídle občanského Sdružení.
Nakládání s majetkem Sdružení se řídí v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, stanovami, jednacím řádem a
usnesením Sdružení. Předsednictvo je povinno zajistit používání
veškerých získaných prostředků výhradně v souladu s cíli
sdružení.
Kontrolu hospodaření provádí nejméně 2x ročně revizní komise
Sdružení.
Příkazy k platbám (výběrům) finančních prostředků podepisují
členové předsednictva, případně jimi pověřená osoba samostatně.

Podrobnosti rozvádějící jednotlivá ustanovení těchto stanov
upraví jednací řád.
Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku občanského sdružení
Diagnosa Narkolepsie, tj. registrací Ministerstvem vnitra České
republiky podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění zákona č.
300/1990 Sb..

