STANOVY
Informačného centra mladých Partizánske
Preambula:
Informačné centrum mladých Partizánske je otvoreným, samostatným, nezávislým, nepolitickým záujmovým
združením.
Informačné centrum mladých Partizánske sa hlási ku kresťanským, kultúrnym a ekologickým hodnotám, ku vzájomnej
rovnosti a solidarite a k zásadám humanizmu, ktoré sú založené na úcte a spolupráci.
Informačné centrum mladých Partizánske si uvedomuje, že všestranné zlepšenie života občanov Slovenskej republiky
nemožno dosiahnuť bez rozvoja činnosti mimovládnych neziskových organizácií a upevňovania a prehlbovania rozvoja
občianskej spoločnosti. Informačné centrum mladých Partizánske vyvíja svoju činnosť v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, stanovami ICM a oprávnenými záujmami mladých ľudí na demokratických princípoch.
Informačné centrum mladých Partizánske v snahe účinne podporiť občianske aktivity smerujúce k uskutočňovaniu
všeobecne prospešných cieľov, uznáša sa prostredníctvom svojich zástupcov na týchto stanovách.

Článok 1
Základné ustanovenia
1.

Zriaďuje sa Informačné centrum mladých Partizánske, ako inštitúcia na zabezpečenie a ochraňovanie
oprávnených záujmov a práv mladých ľudí v ich každodennom živote.

2.

Informačné centrum mladých Partizánske je v zmysle Zákona SNR č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením
občanov, mladých ľudí.

3.

Informačné centrum mladých Partizánske, ďalej len ICM je právnickou osobou, vykonávajúcou svoju činnosť
v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.

4.

Sídlom Informačného centra mladých Partizánske je okresné mesto Partizánske , Ul. Nádražná 647/21, 958 01
Partizánske, pričom činnosť vykonáva na celom území SR.

5.

Informačné centrum mladých Partizánske, užíva skratku ICM Partizánske.

Článok 2
Programové ciele ICM a predmet činnosti ICM
ICM Partizánske poníma mladého človeka ako celistvú osobnosť, umožňuje mu maximálnu možnosť voľby, podporuje
rozvoj jeho samostatnosti a poskytuje konkrétnu, adresnú odpoveď na báze vzájomnej dôvery s dodržaním anonymity.
Získavanie, sprostredkovanie a zverejňovanie informácií z prístupných zdrojov pre mladých ľudí z oblastí
daných záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami mládeže vo všetkých oblastiach ich života najmä:
•

Informačný a pracovný servis: nové a efektívne metódy hľadania, tvorby a poskytovania voľných pracovných
miest, vytvorenie databázy voľných pracovných miest a žiadateľov o zamestnanie, informácie o voľbe povolania a
výbere zamestnania, pracovný a informačný servis.

•

Štúdium a štipendiá: informácie o možnostiach
zahraničí, štipendijných štúdií a zabezpečovať ich.

•

Informačný servis medzinárodnej spolupráce: informácie o zahraničných pracovných, študijných a
oddychových príležitostiach, medzinárodných výmenách mládeže medzi partnerskými organizáciami na
Slovensku a v zahraničí a takto ich zabezpečovať.

•

Cestovanie: informácie o možnostiach cestovania na Slovensku a v zahraničí, trávenia dovoleniek, prehľad o
ubytovacích možnostiach, cestovných kanceláriách, informácie o celkovom cestovnom ruchu.

•

Odborné poradenstvo: pravidelné - trvalé poskytovanie rád mladým ľuďom, analýza ich konkrétnych
problémov a potrieb, stanovenie potrebných postupov a riešení na základe pravidelných poradní s odborníkmi
v oblastiach právneho, psychologického, sociálneho, zdravotného a ekonomického zabezpečenia.

rekvalifikácie, jazykových

štúdií, študovania doma a v

•

Voľný čas a kultúra: v spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami, inštitúciami a inými zariadeniami
pracujúcimi s mládežou, podieľať sa na projektoch zameraných na aktívne využívanie voľnočasových aktivít
detí a mládeže, podávanie informácií o činnosti a aktivitách týchto organizácií, o možnostiach kultúrneho a
športového vyžitia a takto ich zabezpečovať.

•

Občianske a politické práva: poskytovanie informácií o ochrane občianskych a politických práv a slobôd,
prostredníctvom mechanizmu individuálnych sťažností, kde údajné porušenia práv môže prerokovať Európsky súd
pre ľudské práva.

•

Sociálne a ekonomické práva: informácie o ochrane sociálnych a ekonomických práv prostredníctvom systému
monitorovania a správ o dodržiavaní záväzkov štátov a prostredníctvom mechanizmu kolektívnych sťažností.

•

Ľudské práva a sloboda: kompletný informačný servis o činnosti Rady Európy, ochrany práv národnostných
menšín a etnických skupín, práca v prospech rovnosti žien a mužov, aktivity proti rasizmu, xenofóbií,
antisemitizmu a intolerancii, ako aj občianskej neznášanlivosti.

•

Osvetová činnosť: úzka spolupráca s médiami v oblasti týkajúcej sa slobody prejavu a s ňou súvisiacej záležitosti
ľudských práv, podpora ich uvedomovania, vzdelávania na školách a v rámci profesionálnych skupín, spolupráca
s ďalšími organizáciami a inštitúciami ako ombudsmani, rôzne agentúry atď.

•

Organizovanie voľného času detí a mládeže
Článok 3
Členstvo v ICM

1.

Členom ICM sa môže stať každý človek, ktorý súhlasí so Stanovami ICM Partizánske.

2.

Členstvo vzniká zakúpením členskej evidenčnej karty.

3.
4.

5.

Členstvo zaniká:
dobrovoľným vystúpením z organizácie
vylúčením
neobnovením členstva do konca 1 mesiaca po vypršaní doby platnosti členskej evidenčnej karty
smrťou

Člen má právo:
- využívať zariadenia ICM a poskytované výhody
- žiadať informácie o činnosti orgánov ICM Partizánske
Člen je povinný chrániť záujmy a majetok ICM Partizánske.
Článok 4
Organizačná štruktúra

1. Informačné centrum mladých Partizánske vykonáva svoju činnosť výkonnými orgánmi a kontrolnými orgánmi.
2. Výkonnými orgánmi ICM sú:
a) snem
b) riaditeľ
c) predsedníctvo
3. Kontrolnými orgánmi ICM sú:
a) dozorná rada

A: Snem ICM:
1.

Najvyšším orgánom ICM je snem.

2.

Snem zasadá spravidla 1 krát za dva roky, zasadnutie zvoláva predsedníctvo ICM.

3.

Snem rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
delegátov. Snem je uznášania schopný v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov.

4.

Spôsob a kľúč výberu delegátov na rokovanie snemu z členskej základne ICM schváli predsedníctvo ICM.

5.

Snem volí:

a) riaditeľa ICM
b) členov predsedníctva ICM
b) členov dozornej rady ICM
6. Do výlučnej právomoci snemu patrí:
a) rozhodnutie o zmenách stanov
b) rozhodnutie o zrušení, alebo zlúčení ICM
c) prerokovávanie a schválenie správy o činnosti a hospodárení ICM
d) prerokovávanie a schválenie správy o činnosti dozornej rady ICM
e) schválenie koncepcie rozvoja ICM na ďalšie obdobie
B: Riaditeľ ICM
1.

Štatutárnym zástupcom ICM je jeho riaditeľ, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen
predsedníctva.

2.

Riaditeľ ICM zodpovedá za svoju činnosť snemu ICM.

3.

Riaditeľ ICM zabezpečuje operatívne riadenie ICM v súlade s rozhodnutiami a uzneseniami ostatných orgánov
ICM, prostredníctvom spolupracovníkov ICM a v zmysle schváleného organizačného poriadku.

4.

Do pôsobnosti riaditeľa ICM ďalej patrí:

a) konanie menom ICM
b) zabezpečenie vedenia prvotnej evidencie a účtovníctva ICM podľa platných právnych predpisov
c) zabezpečovanie pracovnoprávnych vzťahov a personálnej politiky ICM v prípade ak takéto vzťahy vzniknú
d) uzatváranie zmlúv
e) disponovanie prostriedkov na účte
f) zabezpečovanie vypracovávania správ o hospodárení ICM
g) informovanie ostatných orgánov ICM o závažných skutočnostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú
hospodárenie a plnenie strategických cieľov ICM
h) koordinuje a zabezpečuje iné aktivity smerujúce k uskutočňovaniu všeobecne prospešných cieľov a k plneniu
programu ICM,

C: Predsedníctvo ICM:
1.

Predsedníctvo ICM je spravidla 5. členné a členov predsedníctva volí a odvoláva Snem ICM.

2.

Predsedníctvo zodpovedá za realizáciu strategických úloh a cieľov riaditeľovi ICM. Je orgánom zodpovedným
za vypracovanie a realizáciu koncepcie ICM.

3.

Predsedníctvo ICM rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje aby bolo schválené nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov. Predsedníctvo je uznášania schopné v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny
všetkých jeho členov.

4.

Do pôsobnosti predsedníctva ďalej patrí:

a) schvaľovanie vnútorných organizačných predpisov ICM upravujúce vnútorné riadenie a organizáciu ICM.
b) príprava cieľov ICM a po ich schválení riaditeľom ICM aj zabezpečenie ich realizácie,
c) schvaľuje nákup majetku,
d) rozhoduje o všetkých záležitostiach ICM, ktoré neupravujú tieto stanovy, a ktoré neodporujú príslušným právnym
úpravám, platným na území Slovenskej republiky.
D: Dozorná rada ICM:
1.

Členov dozornej rady menuje a odvoláva snem ICM.

2.

Dozorná rada je rozhodcovským a kontrolným orgánom zároveň.

3.

Dozorná rada rozhoduje uznesením. Na priatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej
členov. Dozorná rada je uznášania schopná v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

4.

Dozorná rada si zo svojho stredu volí predsedu dozornej rady, ktorý zvoláva jej zasadnutia a zúčastňuje sa na
zasadnutí predsedníctva ICM s hlasom poradným.

5.

Dozorná rada je odvolacím orgánom vo veciach súladu aktov rozhodnutí ostatných
konečnou platnosťou.

6.

Do pôsobnosti dozornej rady ďalej patrí:

orgánov ICM s

a) kontrola hospodárenia ICM
b) kontrola správnosti vedenia prvotnej evidencie a účtovníctva
c) kontrola dodržiavania kompetencií udelených týmito stanovami jednotlivými orgánmi ICM
d) kontrola dodržiavania vnútorných predpisov ICM
e)

kontrola dodržiavania právnych a hospodárskych predpisov pri výkone činnosti a kontrola plnenia ostatných
úloh a uznesení orgánov ICM

7. Dozorná rada predkladá snemu a predsedníctvu ICM správu o svojej činnosti.
Článok 5
Majetok a hospodárska činnosť
1.

Majetok ICM tvoria: hmotný majetok, finančné fondy a iné cenné papiere, pohľadávky a iné majetkové práva.

2.

Zdrojom majetku sú:

a) vklady členov a členské poplatky
b) príjmy z darov a dotácií, príjmy z vlastnej činnosti a ostatné príjmy
3.

ICM vykonáva správu vlastného účtu.

4.

ICM nakladá s majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi.

5.

ICM môže byť účastníkom v spoločnostiach podľa ustanovení obchodného zákonníka za účelom získania
príjmov pre zabezpečovanie hlavnej činnosti ICM.

Článok 6
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia podľa platných legislatívnych predpisov a vnútornými predpismi
ICM.

2.

ICM zaniká v súlade s § 12 Zákona 83/90 Zb. a to buď dobrovoľným rozpustením, alebo právoplatným
rozhodnutím štátneho orgánu o jej rozpustení. Pri zániku ICM sa vykoná majetkové vysporiadanie podľa § 13
Zákona 83/90 Zb. v súlade so zákonom č. 513/91 Zb., pričom likvidátora ustanovuje predsedníctvo ICM.

3.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

