Stanovy občianskeho združenia
ÚNIA DETÍ A MLÁDEŽE
Preambula :
Únia detí a mládeţe je zdruţením občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Únia detí a mládeţe je samostatnou právnickou osobou zaloţenou na dobu neurčitú. Vzniká
a právnu subjektivitu nadobúda registráciou v príslušnom registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.
I.

Názov a sídlo združenia

1.

Názov: ÚNIA DETÍ A MLÁDEŢE
Názov v angličtine: Children and Youth Union

2.

Sídlo: Partizánska 6, 811 03 Bratislava

II.

Poslanie a ciele združenia

1. Únia detí a mládeţe (ďalej len Únia) je zdruţenie kresťanských skupín detí a mládeţe, tvorené
deťmi, mládeţou, dobrovoľníkmi a výchovnými pracovníkmi Únie a právnickými osobami,
ktorých poslanie a ciele sú v súlade s poslaním a cieľmi Únie.
2. Skupiny detí a mládeţe uskutočňujú výchovu deti a mládeţe na kresťanských etických zásadách
Ich základným východiskom je viera v Jeţiša Krista, vyjadrená obecným kresťanským
vyznaním viery. Činnosť takýchto skupín zahŕňa adekvátnym podielom biblické vzdelávanie,
mravnú a spoločenskú výchovu, poznávanie a ochranu prírody, táborové pobyty, šport a ďalšie
aktivity s cieľom obsiahnuť komplexnú výchovu osobnosti.
3. Poslanie Únie spočíva predovšetkým v:
 zabezpečovaní činnosti skupín detí a mládeţe
 starostlivosti o všestranný telesný, duševný a duchovný rozvoj detí a mládeţe
a dôleţitých dospelých v práci s deťmi a mládeţou a to prostredníctvom:
 organizovania regionálnych a celoštátnych vzdelávacích programov, táborov, konferencií
pre deti, mládeţ a dôleţitých dospelých pre prácu s deťmi a mládeţou s kresťanským
duchovným, športovým vzdelávacím, kultúrnym, ekologickým a rekreačným programom
a je takisto ich sprostredkovateľom na medzinárodnej úrovni
 nenásilnej náboţenskej výchovy - usporadúvaním biblických hodín a kurzov, vedením
mladých ľudí k čítaniu Biblie, vytváraním diskusných klubov
 organizovania kultúrno-spoločenských programov pre deti a mládeţ v rámci regiónov na
celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
 organizovania akcií zameraných na telesnú výchovu, šport a pestovania princípov fair play
 organizovania celoročne pracujúcich skupín detí a mladých ľudí a tak vedie k výchove k
demokracii, tolerantnosti, občianskej zodpovednosti, šírenia ideálov ľudskosti
 získavania a výchovou dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a rodičov detí dobrovoľníkov
pre vedenie jednotlivých aktivít pre deti a mládeţ a vedie ich k nesebeckej práci pre blaho
celku.
 vydávania kníh a časopisov, ktoré napomáhajú duchovnému prerodu a zvyšujú
vzdelanostnú, kultúrnu, odbornú, a športovú úroveň detí a mládeţe a výchovných
pracovníkov

 spolupráce s národnými, regionálnymi a miestnymi zdruţeniami a školami i s ostatnými
organizáciami detí a mládeţe podobného zamerania
 humanitárnej a charitatívnej pomoci skupinám i jednotlivcom v núdzi, - doma i v zahraničí
 intenzívnych medzinárodných stykov so zdôraznenými prvkami vzájomného spoznávania,
 spriatelenia a všestrannej spolupráce mládeţe a mladých ľudí rôznych kontinentov.
 organizovania vzdelávacích, výchovných a kultúrnych programov pre školy, rodičov
a seniorov
 podporovania vzniku, rozvoja a prezentácie hudobných mládeţníckych skupín, spevokolov,
dramatických skupín a iných umeleckých skupín detí a mládeţe, ktoré vzniknú pôsobením
práce dobrovoľníkov Únie..
4. Únia je neziskovou organizáciou..
III.
Orgány Únie
1. Právnu subjektivitu má len Únia.
2. Správna rada Únie (ďalej len SR Únie) má 5 členov a tvoria ju:

celonárodný koordinátor alebo tajomník Cirkvi bratskej v SR pre prácu s deťmi

celonárodný koordinátor alebo tajomník Cirkvi bratskej v SR pre prácu s dorastom

celonárodný koordinátor alebo tajomník Cirkvi bratskej v SR pre prácu s mládeţou

2 ďalší členovia volení z výchovných pracovníkov Únie alebo zástupcov právnických
osôb, ktoré sú členom Únie,
3. Členovia SR Únie sú volení Valným zhromaţdením Únie na štvorročné funkčné obdobie.
4. Činnosť SR Únie riadi predseda., ktorý je volený SR Únie.
5. Štatutárnymi zástupcami Únie sú: predseda Únie a jeden člen SR Únie, ktorého spomedzi seba
zvolí SR Únie. V mene Únie jedná kaţdý z nich samostatne.
6. Najvyšším orgánom Únie je „Valné zhromaţdenie“ (ďalej len VZ ). VZ volí členov do SR Únie,
určuje základnú koncepciu činnosti a hospodárenie, schvaľuje a doplňuje stanovy a vnútorný
poriadok Únie, pričom niektoré kompetencie môţe delegovať na SR Únie. Hlasovacie právo má
kaţdý člen Únie starší ako 18 rokov. VZ Únie je zvolávané SR Únie minimálne jedenkrát za
rok.
7. Bliţšie pravidlá vnútornej organizácie upravuje Vnútorný poriadok Únie. Vnútorný poriadok
schvaľuje VZ Únie.
IV. Členovia Únie
1. Členmi Únie sa môţu stať :

Výchovní pracovníci / dobrovoľníci v práci s deťmi, dorastom a mládeţou,

Skupiny detí, dorastu a mládeţe,

Právnické osoby,
ktorí súhlasia s cieľmi a poslaním Únie a majú záujem zúčastniť sa ich napĺňania.
2. Členstvo v Únii je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov.
3. Záujemca o členstvo, sa po podaní přihlášky zapíše do zoznamu členov. Zápis môţe vykonať
člen SR Únie, za súhlasu nadpolovičnej väčšiny SR Únie.
4. Členstvo zanikne vymazaním zo zoznamu členov Únie..
5. Členstvo právnických osôb vzniká dňom rozhodnutia SR Únie o prijatí právnickej osoby za
člena.
6. Členstvo v zdruţení končí:
 vystúpením člena z Únie,
 rozhodnutím Valného zhromaţdenia o vylúčení člena, ak jeho činnosť v rámci Únie nie je
v súlade s poslaním Únie,
 úmrtím člena,
 zánikom člena - právnickej osoby,
 zánikom občianskeho zdruţenia,
 Ukončením členstva sa končí aj činnosť v orgánoch zdruţenia.
8. Práva a povinnosti členov Únie:





Voliť orgány zdruţenia (starší ako 18 rokov)
Byť volený do orgánov zdruţenia (starší ako 18 rokov)
aktívne sa zúčastňovať na práci zdruţenia a dosahovaní jeho cieľov činnosti a byť
informovaní o práci zdruţenia
 vyjadrovať sa k práci Únie., podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania
 byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhoch
9. Povinnosti členov:
 dodrţiavať stanovy a rešpektovať poslanie Únie,
 aktívne sa podieľať na činnosti orgánov Únie.
 platiť členské príspevky
V.
Skupiny detí a mládeže
1. Deti, dorast a mládeţ a výchovní pracovníci sa zdruţujú do skupín zvyčajne pri zboroch Cirkvi
bratskej v SR
3. Skupinu detí, dorastu a mládeţe vedie tím dobrovoľníkov, ktorí si spomedzi seba
volia vedúceho skupiny staršieho ako 18 rokov, a ktorý sa stáva výchovným pracovníkom Únie.
4. Vedúci skupiny je zodpovedný za činnosť skupiny a je oprávnený jednať v jej mene, vo veciach
týkajúcich sa činnosti skupiny.
VI. Zásady hospodárenia Únie
1. Činnosť Únie je financovaná členskými príspevkami, darmi, dotáciami, grantmi, príjmami
z vlastnej činnosti a pod.
2. Spoločný majetok Únie je všetok majetok, ktorý pochádza z činnosti SR Únie alebo bol
nadobudnutý z prostriedkov Únie. Hospodári s nim SR Únie; jeho pouţívanie je moţné
výhradne v súlade s poslaním Únie.
3. Činnosť členov Únie je dobrovoľná a bezplatná. Členovia Únie majú právo na náhradu účelne
vynaloţených výdajov spojených s činnosťou Únie.
VII. Ukončenie činnosti
1. O ukončení činnosti Únie rozhoduje VZ Únie.
2. Spôsob likvidácie majetku Únie určí likvidačná komisia, ktorú schváli VZ v súlade s Vnútorným
poriadkom Únie.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia VZ Únie a účinnosť dňom registrácie Únie
v príslušnom registri ministerstva vnútra.

V Bratislave dňa 17.5.2010

