Stanovy ADSKC
Článek 1
Celý název občanského sdružení je Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí
nevýdělečná a nepolitická společnost na ochranu zájmů denních stacionářů a krizových center v oblasti zdravotní
politiky MZČR, zdravotních pojišťoven a dalších organizací, jejichž činnost souvisí se zdravotní péčí o duševní
zdraví v české republice.
Článek 2
Sídlo Asociace je v ulici U Nesypky 28/110, 150 00 Praha 5
Článek 3
Základním cílem ADSKC je chránit a prosazovat zájmy denních stacionářů a krizových center s
psychoterapeutickou péčí, a to státních, veřejnoprávních i privátních, jako významné, moderní formy zdravotní
péče o duševní zdraví. Sdružení je založeno za jiným účelem než podnikáním.
Článek 4
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba příslušně registrovaná podle
platných právních předpisů ČR.Účast právních osob na valných hromadách nebo jiném druhu organizačního
života je realizována účastí statutárního či pověřeného zástupce organizace.
2. Členství v ADSKC je řádné nebo mimořádné. Práva a povinnosti členů upravuje organizační řád.
Článek 5
Hlavním orgánem ADSKC je vlaná hromada, která se schází jedenkrát ročně. Valná hromada volí ze svého středu
představenstvo. Alespoň jeden člen představenstva zastupuje krizová centra resp. denní stacionáře. Představenstvo
pak volí ze svého středu předsedu a dva zástupce. Předseda a zástupci jednají jménem sdružení pro veřejnost jako
statutární představitelé. Počet členů představenstva a délku jeho mandátu určuje vlaná hromada. Představenstvo
má právo zřizovat další orgány. Jejich zřízení podléhá dodatečnému schválení valné hromady.Organizační a
jednací řád ADSKC přijímá a mění valná hromada.
Článek 6
Sdružení je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí zákonem č.83/90 Sb. ve znění zákona 300/90 Sb., novelami
těchto zákonů a doplňujícími předspisy občanského a obchodního zákoníku.
Článek 7
Za hospodaření odpovídá představenstvo, které zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření Asociace.
Zdroje příjmu ADSKC jsou základně zajištěny finančními příspěvky členů. Výroční zpráva je předkládána valné
hromadě k projednávání.
Hospodaření a organizační činnost je zajišťována představenstvem v rámci uvedených právních norem buď
prostřednictvím dobrovolných pracovníků nebo zaměstnanci placenými ADSKC za výkon této činnosti.
Článek 8
Asociace ukončí svou činnost rozhodnutím valné hromady. Případná finanční zůstatek bude věnován ne
dobročinnou činnost.

Organizační a jednací řád
Asociace denních stacionářů s psychoterapeutickou péčí a krizových center
Dokument schválený Vanou hromadou dne 14.4.1998
Tento dokument rozpracovává stanovy Asociace denních stacionářů s psychoterapeutickou péčí a krizových
center (dále jen ADSKC) a upravuje reprezentaci jednotlivých zařízení při jednáních a způsob přijímání závazných
stanovisek.
1. Členství v ADSKC je řádné a mimořádné.
Členství v ADSKC vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok.
Mimořádné členství vzniká podáním přihlášky.
Řádné členství zaniká vystoupením na vlastní řádost, zánikem právní subjektivity člena, zánikem ADSKC nebo
vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady. Nezaplacením členského příspěvku v daném kalendářním roce
přechází řádné členství v členství mimořádné.
Výši členského příspěvku a termín splatnosti v daném kalendářním roce určuje Valná hromada.
2.Práva členů
2.1 Řádný člen má právo:
- účastnit se vlané hromady a rozhodovat hlasováním o základních otázkách ADSKC
- volit a být volen do orgánů ADSKC
- být informován o činnosti a záměrech ADSKC zejména prostřednictvím zápisů z Valných hromad, schůzek
představenstva a aktuálních informací týkajících se programových cílů ADSKC
2.2 Mimořádný člen má právo:
- účastnit se Valné hromady
- být o jednání Valné hromady informován prostřednictvím zápisu
ADSKC nevzniká povinnost informovat mimořádného člena o svých aktivitách a výsledcích činnosti v době mezi
Valnými hromadami.
3. Organizace ADSKC
3.1 Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem ADSKC.
Valnou hromadu svolává předseda, jiný člen představenstva nebo je svolávána na žádost alespoň jedné třetiny
členů.
Termín Valné hromady může být dohodnut na předešlé Valné hromadě, pozvánku s termínem a návrhem
programu rozešle představenstvo alespoň 30 dní před datem konání. Valná hromada na žádost jedné třetiny členů
musí být svolána do 60ti dnů po obdržení žádosti.
Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím určený zástupce.
Valná hromada volí sedmičlenné představenstvo.
Valná hromada projednává a schvaluje:
- změny stanov a organizačního řádu
- základní směry a cíle ADSKC
- rozpočet asociace
- výroční zprávu o činnosti a výroční kontrolní zprávu o hospodaření předloženou představenstvem.
Valná hromada je usnášeníschopná pokud se na ní sejde alespoň jedna třetina řádných členů.
Nesejde-li se řádně svolaná Valná hromada v usnášeníschopném počtu členů do 30ti minut po oznámeném začátku
bude přítomný počet členů stanoven za usnášeníschopnou valnou hromadu.
Návrh předložený k hlasování je považován za schválený, pokud se proti návrhu nevysloví jedna třetina a více
řádných členů ADSKC. Nepřítomnost v okamžiku hlasování je považována za vyslovení souhlasu.
3.2 Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem ADSKC.
Členy představenstva včetně dodatečně kooptovaných členů volí vlaná hromada na dvouleté funkční období.
Představenstvo je odpovědné Valné hromadě za realizaci činnosti ADSKC. Může zřizovat odborné komise,
pracovní nebo poradní orgány, jejichž činnost může být hrazena z rozpočtu ADSKC.
Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za tři měsíce.
Návrh je považován za schválený, pokud se pro návrh vysloví nadpoloviční většina členů představenstva.
Vyjádření k návrhu lze ve výjimečných případech - pokud se k jednání nesejde dostatečná počet členů
představenstva - získat dodatečně metodou per rollam (tzv. kolováním).

3.3 Předseda a místopředsedové
Předseda je statutárním zástupcem ADSKC. V jeho nepřítomnosti ho zastupují místopředsedové.
Předsedu a místopředsedy volí ze svého středu představenstvo.
Předseda i místopředsedové disponují podpisovým právem k účtu ADSKC. K manipulaci s finančními prostředky
je třeba podpisu jednoho z nich.
3.4 Revizor
Revizor je jmenován a odvoláván Valnou hromadou.
Revizor je kontrolním orgánem ADSKC a odpovědným Valné hromadě. Má přístup ke všem písemnostem včetně
informací o hospodářské činnosti ADSKC.

