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Uplné znění
Stanov občanskéhosdruŽení
pod|e zákona č' 83/1990 sb' o sdružováníobčanů

TRIALOG

Registrace ministerstvem vnitra pod čj. VS/1-1l38 238/98-R ze dne 4121998
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t.

Název

TRIALOG
il.

Právní postavení

1'

Tria|og je občanským sdruŽením.

2,

Tria|og (dále i ,,sdruŽení..) je právnickou osobou. Vystupuje jako soukromá, politicky
nestranická a nekonfesijníorganizace. Vykonává veřejně prospěšné aktivity a svůj
majetek pouŽívá výhradně pro podporu poslánía cí|ůčinnosti sdruŽení.

3.

Statutárním orgánem Trialogu je Ředitel.
ilt.

Síd|o a působnost
Síd|o Tria|ogu: 616 00 Brno, Colova 17.
Působnost Tria|ogu: na Území Českérepub|iky, kde můŽe vytvářet své organizační
jednotky.

tv.
PosIání, zák|adní cíle a činnosti
,l' Pos|áním Tria|ogu je podporovat
trva|e udrŽitelný rozvq občanskéspo|ečnosti.
2. Zák|adními cíli Tria|ogu jsou zejména:
ai Přispívat k proh|ubování komunikace a spo|upráce mezi občanským (neziskovým)
sektorem, podnikatelským sektorem a sektorem veřejné správy'
b/ Vyh|edávat a zveřejňovat přík|ady dobré spo|upráce občanů,veřejné správy a
podnikate|ů, které přispívají k rozvoji občanskéspolečnosti.
c/ Rozvíjet aktivity podporujícízapojováníobčanůdo řešení aktuálních prob|émů
spoIečnosti.
d/ Podporovat spolupráci nestátních neziskových organizací.
e/ Zprostředkovávat veřejnosti informace a nové poznatky z oblastí sociá|ních sluŽeb
a sociální práce a napomáhat k jejich zavádění do praxe.
fi Zprostředkovávat jednot|ivým občanům,partnerským párům a rodinám s dětmi
dosaŽite|nou informační,konzu|tační, poradenskou a mediačnípomoc a podporu při
řešení sociá|ně-právních, vztahových a komunikačních prob|émů.
3. Trialog rozvíji činnosti, které vedou k naplněníjeho pos|ání a cí|ů- a to především:

alZprostředkovává informace o potřebách a moŽnostech vzájemné partnerské
spolupráce občanským (neziskovým) organizacím, podnikate|ským subjektům a
orgánům veřejné správy.
bl Pořádá semináře, kurzy a pobytové vzdě|ávací programy pro partnery spo|upráce
a zajišt'uje jim poradenský, konzu|tační, konferenčnía informačníservis.
c/ organizuje ku|turně-spo|ečenské akce pro propagaci pos|ání a cí|ůTria|ogu.
d/ Zajišťuje konzu|tační, poradenskou a mediačnípomoc pro jednot|ivé občany,
partnerské páry a rodiny s dětmi při řešenísociálně-právních, vztahových a
komunikačních problémů.
e/ Rea|izuje programy na podporu zdravých fungujících rodin a na podporu rodin
ohroŽených dysfunkcí či sociá|ním vy|oučením.
f/ Rea|izuje programy na podporu rodin osvojite|ských a pěstounských a poskytuje jim

konzu|tační a poradenskou pomocvefázi přípravy na přijetídítěte a d|ouhodobého
doprovázení rodiny po přijetí dítěte.
g/ Realizuje programy na podporu osamostatňování a sociá|ního zač|eňovánídětía
m|adistvých po dosaŽení z|eti|osti - z vlastních rodin ohroŽených sociá|ním
vy|oučením a z rŮzných forem náhradní výchovy'
h/ Zveřejňuje poznatky z rea|izovaných programů a dává je k dispozici pro osvětu a
lepšíinformovanost veřejnosti, případně pro |egislativnízměny v dané
problematice.
ch/ Rozvíjí v|astní studijní a výzkumnou činnost v ob|astech svých činnostía poznatky
zveřejňuje v|astní pub|ikační a vydavatelskou činností.
i/ Rozvíjíspolupráci s obdobnými českými izahraničnímiorganizacemi a přispívá tak
k rozvoji občanskéspolečnosti a k proh|ubováníveřejného povědomí evropského
(nejen národn ího) občanství.

-v.

1.

2,
3.

4.
5.

6.
7.
8.

cIenství
Č|eny Tria|ogu mohou být fyzické osoby starší18 |et a právnické osoby, které
souh|así se stanovami sdruŽení a podílejí se na jeho činnostech.
Členstvíjeřádné, přispívajícía čestné.
Řaonyimi č|eny se mohou stát fyzické osoby přijaté pod|e stanov sdruŽení. Řaoni
č|enovétvoří nejvyššíorgán sdruŽení- ShromáŽdění.
Přispívajícímič|eny se mohou stát fyzické i právnické osoby, které souh|así se
stanovami sdruŽení, chtějí přispívat k nap|nění jeho cí|ůa jsou přijaté pod|e
stanov.

ČestnéčlenstvímůŽe být uděleno fyzické či právnické osobě, která se významně
zas|ouŽi|a o rozvoj občanskéspo|ečnosti nebo napomoh|a v uskutečňování cí|ů
scruŽení.
o přtjetí za č|ena rozhoduje ShromáŽdění na zák|adě písemné přih|ášky Žadate|e
a písemného doporučení nejméně dvou č|enůsdruŽení.
Č|enstvířádné, přispívajícía čestnévzniká dnem přijetí za č|ena sdruŽení,
hlasuje-|i nadpolovičnívětšinač|enůShromáŽdění přítomných při hlasování.
Zánik č|enství:
a/ vystoupením č|ena písemným oznámením,

b/ úmrtímč|ena,
c/ u právnické osoby jejím zrušením,
d/ zrušenímč|enstvína zák|adě rozhodnutí ShromáŽdění,
e/ zánikem sdruŽení'
9. ShromáŽdění můŽe rozhodnout o zrušení členstvívpřípadě, Že č|en:
a| závažným zpŮsobem nebo opakovaně porušístanovy,
b/ svým chováním poškozuje dobré jméno Tria|ogu,
c/ způsobiI sdruŽení škodu většíhorozsahu,

d/ po dobu de|šíneŽ 1 rok se bezdůvodně nepodí|í na činnosti sdruŽení.
10. SdruŽenívede písemnou evidenci řádných, přispívajícícha čestných č|enů.

vt.
Práva a povinnosti členů

Řaonyi č|en má právo zejména:
a/ podí|et se na činnosti sdruŽení,
b/ vo|it do orgánů sdruŽení,
cl být vo|en do orgánů sdruŽení,
2. Rádný č|en má povinnostizejména:
al dodrŽovat stanovy sdruŽení,
1.

-

se podílet na p|nění pos|ání a činnostech sdruŽení,
vykonávat funkce v orgánech sdruŽení.
'
3. Rádný
a přispívajícíč|en je povinen p|atit ročníč|ensképříspěvky ve výŠi
stanovené rozhodnutím ShromáŽdění.
+. Řádniý, přispívajícíi čestný č|en sdruŽení má právo předk|ádat návrhy, podněty a
připomínky k činnostem sdruŽení, účastnitse akcí pořádaných sdruŽením, být
informován o rozhodnutích orgánŮ sdruŽení.
5. Přispívajícíi čestný č|en se můŽe zúčastnitjednání ShromáŽdění, bez práva volby.
b/ aktivně

clv případě zvo|ení svědomitě

1. ShromáŽdění
2. Rada
3. Ředite|
4. Revizor

l.

vll.
orgány sdružení

vilt.
ShromáŽdění
Nejvyššímorgánem sdruŽení je Shromáždění, které tvoří všichni řádní č|enové

sdruŽení.

2. ShromáŽdění svo|ává předseda Rady sdruŽení pod|e potřeby, nejméně však 2x
ročně.

3' Do vý|učnépravomoci ShromáŽdění

patří:

ai rozhodnutí o změně stanov sdruŽení,
bi rozhodnutí o přijetí č|enůsdruŽení,
c/ rozhodnutí o zrušeníč|enstvíve sdruŽení,
d/ rozhodnutí o zániku sdruŽení'
e/ vo|ba a odvo|ání členůRady,
f/ schva|ování:
- organizačního řádu a Pravide| hospodařenísdruŽení,
. Strategie rozvoje sdruŽení a p|ánu činnosti na následující dvouleté
období,
- ročníhorozpočtu,
- ročníúčetnízávěrky,
- výročnízprávy,
4. Přijetí usnesení ShromáŽdění je moŽné jen souh|asem nadpo|ovičnívětšiny
přítomných č|enůShromáŽdění'
rozhodování o zrušeníč|enství
5. Vo|ba a odvolání č|enůRady sdruŽení
ve sdruŽení se provádí veřejným h|asováním, souhlasem nadpo|oviční většiny
přítomných členůShromáŽdění.

a

tx.

1.

2.
3.

4.

Rada
Je výkonným a odborným orgánem sdruŽení, jehoŽ č|enové(jen |ichý pocet,
nejméně 5 osob) jsou voleni a odvo|áváni ShromáŽděním.
V če|e Rady stojí předseda, vo|ený nadpo|oviční většinou č|enŮ Rady.
Rada zodpovídá ShromáŽdění za organizačnía personá|ní zajištění cí|ůa
odbornou úroveň aktivit sdruŽení.
K zajištěnící|ůa činnostísdruŽení můŽe Rada zřizovat organizačníjednotky
sdruŽení.

X.

1.

2.
3.
4.

Ředitel
Je jmenován a odvo|áván nadpolovičnívětšinou č|enůRady.
Ředite|em nemůŽe být současný předseda Rady.
Ředite| řídíčinnost Trialogu. a případně organizačních s|oŽek sdruŽení, které
zřizuje k zajištění činnosti.
Ze své činnosti se Ředitel sdruŽenízodpovídá Radě, které předk|ádá ke schvá|ení:
a/ návrh organizačního řádu a Pravide| hospodaření institutu,
b/ návrh Strategie rozvoje institutu a p|án činnosti na nás|edujícídvou|eté
období,

c/ návrh ročníhorozpočtu,
d/ ročníúčetnízávěrku,
e/ výročnízprávu.

5. Řediteljedná jménem Tria|ogu navenek' Podepisuje se tak, Že k napsanému nebo

otištěnémunázvu sdruŽení připojísvůj podpis a razítko.
6. V době nepřítomnosti Ředite|e ho zastupuje zástupce ředite|e
zmocnění.

na

základě

xt.

1.

2.

3'

4.
5.

Revizor

Revizor nemůŽe být č|enem sdruŽení, nemůŽe být ani osobou b|ízkou č|enům
Rady či Ředitele sdruŽení.
Revizor je jmenován Radou na návrh Ředite|e, se souh|asem nadpo|oviční
většiny č|enůRady.
Revizor je odvo|áván Radou, se souh|asem nadpolovičnívětšiny č|enůRady.
Revizor s|eduje hospodaření sdruŽení, kontroIuje správnost vedení Účetnictví,
včas upozorňuje na případné nedostatky a podává o tom nejméně 1x ročně
písemnou zprávu předsedovi Rady.
Revizor vydává vyjádření k účetnízávěrce SdruŽení.

xil.
Zásady hospodaření
1, Za hospodaření sdruŽení zodpovídá Ředite| Radě sdruŽení. Rada předk|ádá
výsledky hospodaření č|enůmShromáŽdění ke schválení nejméně 1x ročně.
2. Hospodaření se uskutečňuje v souladu s obecně p|atnými účetnímipředpisy a
pod|e interních Pravidel hospodaření sdruŽení.
3. Trialog hospodaří s majetkem a s finančnímiprostředky získanými zejména
z těchto zdrojů:
- č|ensképříspěvky,
- dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
- granty a úče|ovédotace,
- výnosy majetku.
4. Tria|og pouŽivá případný zisk výhradně pro podporu cí|ůa pos|ání sdruŽení a
přídělů do fondů sdruŽení.
5. Zisk nesmí být rozdě|ován mezi č|eny sdruŽení, ani č|enůmorgánů sdruŽení.
6. Ročníúčetnízávěrkaje ověřována Revizorem.

1.

xll.
Výročnízpráva
Tria|og vydává Výročnízprávu o své činnosti a hospodaření za každý ka|endářní
rok, nejpozději do 30. června nás|edujícího roku.

2.
3.

SoučástíVýroční
zprávy je vyjádření revizora.
SdruŽení dává Výročnízprávu svým č|enůma pro ostatní zájemceji zveřejňuje

v síd|e sdruŽení.

xilt.
Zánik sdružení

1. SdruŽení zaniká.

a/ rozpuštěním na základě rozhodnutí čtyřpětinové většiny ShromáŽdění,

b/ rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, pod|e zákona č. 83/199o Sb.
2. Zaniká-|i sdruŽení rozpuštěním, pak ShromáŽdění současně rozhodne:
a/ o způsobu majetkového vypořádánítak, aby veškerý majetek sdruŽení po
vyrovnání závazkÚ by| nabídnut jiné neziskové organizaci se stejnými či
obdobnými cíli.
b/ o určení|ikvidátora, kterým můŽe být pouze fyzická osoba'
2. Likvidátor provede |ikvidaci majetku sdruŽení a vypořádání s pracovníky sdruŽení
a zodpovídá za řádné vyrovnání veškerých závazkŮ, Zánlk sdruŽení oznámi
písemně všem č|enůmsdruŽení'

1.

2.

XIV.
Závěreč,néustanovenÍ
Toto je úplnéznění Stanov občanskéhosdruŽení TR|ALOG. Tyto stanovy by|y
schváleny Konferencí sdruŽení dne 15. září 2009 a tímto dnem naby|y p|atnosti.
Tyto Stanovy nahrazujív p|ném rozsahu Stanovy ze dne 4.12'1998'

Tyto změněné stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, znichŽ 2 budou
předány Ministerst."lu vnitra ČR' úsek sdruŽování, 140 00 Praha 4, nám, Hrdinů 3
k registraci změny stanov, 1 stejnopis bude za|oŽen v dokumentaci sdružení.

V Brně dne 15. září 2009

ŘediteI TriaIogu (statutární zástupce):

PhDr. Miloslav

Kotek t

(Ilů,

I

b4^ú,

Ministerstvo vnitra
t40
Č1.: vslt-1/38 238/98-R

2l

úsek sdružování

Praha 4' náměstí Hrdinů 3
Y Praze dne

5.

řijna 2009

TRIALOG.
Colova
ó16 00

17

Brno

V příloze zasí|átme stanovy opatřené doloŽkou o vzetí změny stanov na vědomí
Ministerstva rmitra.

JUDr. Ivana

Breburdová

v.r.

pověřená Ťízenímúseku sdružoviíní

Za správnost:
Jaroslava Kuracinová
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Příloha:
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