INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH V HANUŠOVCIACH nad TOPĽOU

STANOVY
Článok 1

Názov, sídlo a pôsobnosť ICM
NÁZOV ORGANIZÁCIE:

Informačné centrum mladých v Hanušovciach
nad Topľou

SKRATKA NÁZVU ORGANIZÁCIE:

ICM- Hanušovce nad Topľou

SÍDLO ORGANIZÁCIE:

Hanušovce nad Topľou
ulica Zámocká 159, 094 31 Hanušovce nad
Topľou

POSOBNOSŤ:

ICM v Hanušovciach nad Topľou vyvíja svoju
činnosť na území okresu Vranov nad Topľou

Článok 2

Ciele organizácie
ICM je dobrovoľná, spoločenská, demokratická organizácia pre mladých ľudí od 15 rokov
veku do /neobmedzený vek/.
ICM rozvíja svoju činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej Republiky, zákonmi Slovenskej
republiky.
Spolupracuje s organmi štátnej správy, miestnej samosprávy, inštitúciami, organizáciami a
združeniami v Slovenskej republike i s príslušnými medzinárodnými a zahraničnými
organizáciami pri tvorbe a realizácii politiky v oblasti práce s mládežou.
ICM je organizácia nezávislá od politických strán a hnutí.
Hlavným cieľom ICM je podpora a rozvoj informačných a poradenských služieb pre
mladých ľudí.
Činnosť ICM sa zameriava predovšetkým na:
-

koordináciu mladých ľudí v ich správnej orientácií v živote
bezplatné poskytovanie informácií a poradenstva podľa potrieb a záujmu mladých ľudí a
to najmä v týchto oblastiach:
a) vzdelávania

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
-

sociálnej otázky
zamestnanosti
športu
kultúry
záujmovej činnosti
cestovného ruchu
právne a pracovno-právne poradenstvo
výchovné a študijné poradenstvo
poradenstvo pre mladých začínajúcich podnikateľov
poradenstvo v oblasti delikvencie a drogových závislostí
poradenstvo pre mladých nezamestnaných
všeobecné poradenstvo

organizovanie rekvalifikačných kurzov
organizovanie kultúrnych a športových podujatí
organizovanie odborných-vzdelávacích seminárov a jazykových kurzov
organizovanie humánnych akcií
organizovanie zájazdov pre mládež /recipročných pobytov/
organizovanie brigád počas letných prázdnin pre študentov
vzájomná výmena informácií a dokumentačných materiálov medzi ICM združenými v
Združení Informačných a poradenských centier
vytvorenie databanky, knižnice, dokumentačného strediska
informovať verejnosť prostredníctvom tlače, rozhlasu a iných prostriedkov o práci ICM

Článok 3

Členstvo
1. Členstvo v ICM je dobrovoľné. Členom ICM sa môže stať každý, kto dovŕši 15 rokov a
súhlasí so stanovami ICM.
2. Členskú základňu ICM tvoria členovia: riadni, člen korešpondent, prispievajúci a čestní
členovia.
a) RIADNYM členom ICM je ten kto sa zúčastňuje na činnosti ICM a aktívne prispieva
k plneniu úloh a cieľov ICM.
b) ČLEN-KOREŠPONDENT môže byť súkromná osoba alebo právny subjekt, ktoré
uplatňujú vo svojej práci nové prístupy a myšlienky v oblasti podpory rozvoja
informačných a poradenských služieb pre mládež
c) PRISPIEVAJÚCI člen je ten, kto napomáha činnosti ICM len finančným príspevkom
alebo iným plnení
d) VÝKONNÁ rada ICM má právo udeliť Čestné členstvo osobnostiam spoločenského
života, ktoré sa významnou mierou zaslúžili na realizácií a príprave činnosti ICM
3. Členstvo v ICM sa končí:
a) dobrovoľným vzdaním sa členstva

b) rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny Valného zhromaždenia o zrušení členstva z
dôvodu ekonomickej alebo inej škody spôsobenej ICM, z dôvodu porušenia stanov
ICM alebo z dôvodu neprimeraného chovania sa člena ICM
c) cestou prirodzenej smrti fyzickej osoby
4. V závažnom prípade môže o okamžitom zrušení členstva rozhodnúť výkonná rada ICM.
Zrušené členstvo môže byť obnovené rozhodnutím Valného zhromaždenia.
5. Vzdanie sa členstva musí byť urobené písomne a doručené riadiacemu výboru alebo na
zasadnutie Valného zhromaždenia.
6. Vzájomné majetkové vysporiadanie členstva sa vysporiada podľa predpisov Občianskeho
zákonníka.

Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Riadni členovia ICM uvedení v článku 3 ods.2 písmo a) sú povinní podporovať záujmy a
ciele ICM ako aj dodržiavať stanovy a rozhodnutia prijaté v zmysle týchto stanov.
2. Riadni členovia sú oprávnení používať dostupné vybavenie ICM, zúčastňovať sa
rokovania Valného zhromaždenia a používať svoje volebné právo.
3. Riadni členovia sú povinní platiť členské príspevky podľa rozhodnutia Valného
zhromaždenia.

Článok 5
Organizačná štruktúra
Organizačné zložky ICM sú:
a)
b)
c)
d)

Valné zhromaždenie
Výkonná rada ICM
Revízna komisia
Členovia

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Pravidelné Valné zhromaždenie sa zvoláva na základe rozhodnutia Výkonnej rady ICM.
Koná sa minimálne 2-krát za rok. O programe jednania rozhoduje Výkonná rada ICM.
Členovia musia byť najmenej 14 dní pred jeho jednaním písomne informovaní o mieste,
čase konania zhromaždenia a o jeho programe.
Návrhy k programu zhromaždenia musia byť doručené v písomnej forma Výkonnej rade
najmenej 8 dní pred začiatkom Valného zhromaždenia.
Prenos volebného práva na iného člena sa pripúšťa vo forme písomného splnomocnenia.
2. Program Valného zhromaždenia sa pre prijatie uznesenia zameria na prejednanie
nasledovného:
a) schválenie správy o činnosti
b) schválenie správy o hospodárení
c) schválenie programového zamerania na ďalšie obdobie
d) voľba členov Výkonnej rady ICM a Revíznej komisie
e) stanovenie ročných členských príspevkov pre členov ICM
f) schválenie uznesenia o ďalších otázkach a návrhoch prejednaných mimo program
g) schválenie uznesenia o zmenách a doplnkoch stanov a všeobecných otázkach
dotýkajúcich sa ICM
3. Pre konanie Valného zhromaždenia je požadovaná prítomnosť najmenej 2/3 členov ICM
4. Jednanie Valného zhromaždenia riadi predseda Rady ICM v jeho neprítomnosti ho
zastupuje výkonný tajomník
5. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na základe žiadosti najmenej 1/3
riadnych členov ICM. Dátum konania zhromaždenia musí byť určený do 30 dní od
obdŕžania žiadosti.
6. Pre rozhodnutie o zmene stanov sa vyžaduje 2/3 väčšina všetkých legitímnych hlasov.
Rozhodnutia o zrušení ICM vyžaduje 2/3 členov väčšinu členov ICM. Pre ostatné
rozhodnutia sa vyžaduje absolútna väčšina prítomných hlasov.

Článok 7
Výkonná rada ICM
1.
a)
b)
c)

Výkonná rada ICM má nasledovné zloženie:
predseda-riaditeľ ICM
výkonný tajomník
minimálne ďalší 3 riadni členovia

2. Výkonná rada ICM vykonáva svoje funkcie spravidla počas dvojročného volebného
obdobia, pokiaľ nebola zvolená nová
3. Výkonná rada ICM môže, pokiaľ si to vyžiada situácia kooptovať svojho ďalšieho člena,
ktorý sa môže zúčastňovať jeho zasadnutí bez práva hlasovať.

4. Výkonná rada ICM zasadá spravidla raz mesačne
5. Voľba Výkonnej rady ICM sa uskutočňuje počas Valného zhromaždenia, pre
právoplatnosť voľby postačuje absolútna väčšina. Výkonná rada ICM volí na svojom
zasadnutí svojho predsedu, výkonného tajomníka. Pre platnosť uznesení Výkonnej rady
ICM je vyžadované kvórum najmenej dvoch tretín jej členov.
6. Na zasadnutie Výkonnej rady sa môžu prizvať hostí - zástupcov organizácií alebo
inštitúcií.
7. Rozhodnutia Výkonnej rady ICM sa prijímajú absolútnou väčšinou. Pre rovnosti hlasov je
hlas predsedu rozhodujúci.
8. Predsedu Rady ICM počas jeho neprítomnosti zastupuje výkonný tajomník.
9. Predseda Výkonnej rady ICM je zároveň riaditeľom ICM. Je štatutárnym zástupcom
organizácie navonok. Koordinuje činnosť Výkonnej rady a činnosť ICM. Zodpovedá za
činnosť a hospodárenie.
Práva a povinnosti členov Výkonnej rady ICM:
PRÁVA
1. Zúčastňovať sa na poradách organizovaných Združením poradenských a informačných
centier v SR.
2. Zúčastňovať sa na školeniach, seminároch a špecializovaných vzdelávacích programov a
jazykových kurzov.
3. Sú oprávnení používať dostupné vybavenie ICM
POVINNOSTI
1. Podporovať záujmy a ciele ICM ako aj dodržiavať stanovy a rozhodnutia prijaté v zmysle
týchto stanov
2. Sú povinní podávať informácie a poradenstvo pravdivo, úplne, kvalitne, spoľahlivo, na
požadovanej úrovni
3. Základné informácie a poradenstvo poskytovať zdarma
4. Pri poskytovaní informačných a poradenských služieb uplatňovať profesionálny prístup a
princípy etiky.
5. Služby poskytovať anonymne, pokiaľ to daná situácia vyžaduje
6. Sú povinní vyhľadávať, získavať ďalšie nové a aktuálne informácie, spracovávať ich pre
potreby ICM

Článok 8
Revízna komisia
1. Pre potreby kontroly hospodárenia sa na Valnom zhromaždení volí revízna komisia.
Volebné obdobie revíznej komisie sú 2 roky. Jej členovia nesmú byť členmi Výkonnej
rady ICM.

2. Revízna komisia dohliada na hospodárenie ICM a účelné vynakladanie s finančnými
prostriedkami v zmysle platného právneho poriadku. Dva krát ročne Valnému
zhromaždeniu predkladá správu o stave hospodárenia ICM.
3. Zástupcovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Výkonnej rady ICM.

Článok 9
Ekonomické zdroje ICM a zásady hospodárenia ICM
Financovanie ICM je založené na :
a) členských príspevkoch
b) dobrovoľných príspevkoch, dotáciách a daroch
c) sponzorstvo
d) príjmoch z hospodárskej činnosti zodpovedajúcej stanovám
Hospodárenie ICM sa riadi rozpočtom, ktorý schváli príslušný orgán a všeobecne záväznými
predpismi a smernicami o hospodárení.
Pre spresnenie spôsobu hospodárenia ICM vydáva Výkonná rada ICM zásady hospodárenia
pre rozdeľovaní finančných prostriedkov podľa platných právnych predpisov.
Výkonná rada ICM môže rozhodnúť o vykonávaní hospodárskej činnosti ICM zameranej na
tvorbu zisku pre zabezpečenie napĺňania cieľov ICM.

Článok 10
Dobrovoľný zánik ICM
1. Rozhodnutie o zániku ICM môže prijať Valné zhromaždenie za prítomnosti 2/3 všetkých
členov ICM kvalifikovanou väčšinou.
2. V rozhodnutí o zániku ICM sa môže určiť jeho právny nástupca. Právny subjekt, ktorý
bude určený za právneho nástupcu ICM musí byť neziskovo-orientovaná organizácia s
podobnými cieľmi.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy ICM v Hanušovciach nad Topľou boli prejednané prípravným výberom 19.
Februára 2007
2. Stanovy schvaľuje Valné zhromaždenie, rovnako ako ich zmeny
3. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na MV SR

