SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC
MEZI STROMY, z. s.
STANOVY SPOLKU
Čl. I
Název a sídlo
Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou
osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Má své sídlo v Pelhřimově, na adrese Osvobození 202,
PSČ 393 01.

Čl. II
Účel spolku
 Prosazovat myšlenky hospicového hnutí a podporovat rozvoj hospicové
péče na Vysočině.
 Připravit podmínky pro zřízení a provozování lůžkového hospice na
Vysočině, který by spolupracoval s domácími hospici, které v kraji Vysočina
již působí a s dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji.
 Vytvořit tak podmínky pro nemocné v preterminálním a terminálním stádiu
onemocnění, jejich rodinám a blízkým, komplexní kvalifikovanou paliativní
péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu.
To vše s důrazem na:
 zachování důstojnosti,
 mírnění bolesti všemi dostupnými prostředky moderní medicíny,
 zajištění, že nemocný nebude v závěru života osamocený.
 V procesu přípravy se vždy vztahovat k základním hodnotám hospicové
péče, aby prostředí hospice zajišťovalo podmínky pro důstojně a
plnohodnotně prožitý konec života v láskyplné, otevřené a pravdivé
atmosféře.

 Seznamovat odbornou a laickou veřejnost s tématy paliativní péče, otevírat
společností tabuizovaná témata týkající se umírání a smrti.
 Získávat laiky i profesionály pro šíření myšlenky hospicového hnutí,
budování a provozování hospice a také osoby ochotné tento projekt
finančně podporovat.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsanému v čl. II, společnému zájmu
jeho členů. Zahrnuje tyto aktivity:








vytvořit odbornou studii jako podklad pro vznik hospice
vytvořit stavební studii pro hospic
jednat s příslušnými politiky a úřady v kraji
získávat finanční prostředky na vybudování hospice
vytvořit si základnu dárců pro podporování hospice
vytvořit propagační materiál a webové stránky
vytvořit kvalifikovaný multidisciplinární tým odborníků pro práci v
hospici
 průběžně zvyšovat odbornou kvalifikaci odborníků v týmu
 seznamovat odbornou i laickou veřejnost s problematikou hospicové
péče formou přednáškové činnosti, besed, benefičních akcí, výstav,
spoluprací s médii

Čl. IV
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku
vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí, která o přijetí
rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky

stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku a podepsané na prezenční
listině.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním
b) volit výbor spolku
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky
d) podílet se na praktické činnosti spolku
3. Člen spolku má povinnost
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke
zlepšení jejich práce
d) platit roční členský příspěvek
4. Členství ve spolku zaniká
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru
b) úmrtím člena
c) zánikem spolku
d) vyloučením člena členskou schůzí pro hrubé porušení stanov

Čl. V
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány
a) členská schůze
b) výbor

Čl. VI
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze,
která se schází nejméně jednou ročně. Rozhoduje o všech důležitých věcech,
týkajících se spolku, zejména
a) schvaluje stanovy a změny těchto stanov
b) volí a odvolává výbor
c) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření
d) určuje koncepci na další období
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů
f) rozhoduje o zániku spolku nebo o jeho přeměně
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do
pravomoci výboru spolku.
3. Členská schůze stanovuje výši členských příspěvků.
4. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku dle potřeby, nejméně
však jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou
schůzi, pokud ho o to (písemně nebo elektronicky) požádá alespoň jedna
třetina členů spolku. Informace o konání zasedání členské schůze je zasílána
písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu členů alespoň 20 dní před
jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
5. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv
rozhodnutí výboru.
6. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční
většina všech členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas a hlasy
všech členů jsou si rovny.
7. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při ohlášení členské
schůze v souladu se stanovami, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin
přítomných členů spolku.
8. Člen spolku pověřený členskou schůzí pořizuje zápis o všech přijatých
rozhodnutích.

Čl. VII
Výbor

1. 3členný výbor je statutárním orgánem spolku. Je oprávněn jednat jménem
spolku ve všech věcech. Rozhoduje o otázkách spojených s fungováním
spolku. Za spolek může jednat i výborem pověřený člen spolku.
2. Výbor je volen na období jeden rok
3. Výbor je povinen
a)svolávat členskou schůzi v souladu se stanovami
b) vést řádně agendu
c) archivovat zápisy ze zasedání členské schůze

Čl. VIII
Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši
schválené členskou schůzí, dary od fyzických a právnických osob, získanými
granty a dotacemi, výtěžky benefičních akcí. Prostředky vynakládá výhradně na
úkony spojené s předmětem činnosti. Všechny výdaje jsou řádně podloženy
účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje členy spolku výbor na
členské schůzi.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými
právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 17. 6. 2015. Platnosti

nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Praze.

