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E~fern

obcianske združenie

EsFern

STANOVY

(schválené dna 21. 12. 2006)
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N~zov obcia~sk.eh.o združenia je: .tPem ~daJ~i~z ružeffiet)

Sld10m zdruzema Je Budovatelska 12Pre .ovc:Oafr"lJ1 ~

Združenie sa zakladá na dobu neu W~) \ .0-

~~I JL*':-.~'ú!~Clá~k
'iJ~nosti

Združenie sa zasadzuje za dodržiavanie ludských práv, najmä ludských práv žien a detí, odstranovanie všetkých

foriem diskriminácie žien, presadzovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti žien a mužov

Združenie sa zasadzuje za elimináciu rodových stereotypov a predsudkov týkajúcich sa ženskosti a mužskosti

a za presadzovanie rodovo citlivého prístupu vo výchove

Združenie sa zasadzuje za dodržiavanie rodovej rovnosti na trhu práce

Združenie sa zasadzuje za dodržiavanie radovej rovnosti v rodine

Združenie sa zasadzuje za pomoc ženám - obetiam násilia v párových vztahoch

Prostriedky, ktoré chce združenie používat na dosiahnutie cielov

a) koordinácia aktivít rôznych organizácii s podobným zameraním,

b) komunikácia s verejnou správou,

c) formovanie verejnej mienky,

d) vydávanie publikácii, príruciek,

e) realizácia výskumov zameraných na oblast ludských práv, rovnosti príležitostí žien a mužov,

problematiku násilia páchaného na ženách a rodoV'jch výskumov.

n realizácia tréningových programov a školení pre profesionálov a profesionálky pracujúcimi so ženami,

ktoré zažili alebo zaživajú násilie,

g) aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania (s dôrazom na informacno-preventívne vzdelávanie a výchovu),

h) aktivity podporujúce a motivujúce chlapcov a mužov pre "nové" otcovstvo,

i) organizácia kultúrnych a spolocenských podujati s ciel'om podpory rodovej rovnosti,

j) osvetové aktivity, kampane, verejné diskusie a pod.,

k) konzultacná a expertná cinnost v oblasti rodovej rovnosti, feministickej teórie, feminístického výskumu,

rodovo citlivej výchovy a rodovo citlivej pedagogiky, men-studies, Gender mainstreaming, Equality

planning, ... ,

l) poskytovanie priamej pomoci ženám, ktoré zažili, alebo zaživajú násilie: telefonická linka pomoci, krízová

intervencia, sociálno-právne poradenstvo, chránené bývanie, ... ,

m) spolupráca s organizáciami s podobným zameranim na Slovensku a v zahranici,

Clánok III

Clenstvo

Clenkou/clenom združenia môže byt' fyzická osoba, staršia ako 18 rokov
Clenstvo v združení vzniká:

a) pri založeni združenia clenkou/clenom prípravného výboru dnom vzniku združenia

b) rozhodnuUm správnej rady združenia o prijatí za clena/clenku na základe písomnej clenskej prihlášky
Clenstvo v združeni ..lniká:

a) vystúpením ku dnu dorucenia oznámenia o vystúpeni clena/clenky zo združenia správnej rady
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b) vylúcen im na základe rozhodnutia správnej rady z dôvodov porušovania stan9.v ~povrnrr0S'~tí \Í'1-clen~cl~nky; proti rozhodnutiu o vylúceni sa možno odvolat na clenskú schôdzu, ktor j ~Zhd~dn~5t~~ ~.

konecne tri l 0
c) zánikom združenia . Cv' "'o
d) smrfou clena/clenky ",S' . .ff

Evidencia cleniek/clenov: /(íi-;; ~.,.;.
a) Združenie vedie zoznam všetkých svojich cleniek/clenov. Do zoznamu sa zapisuje meno a byglls:~J

clenky/clena
b) Do zoznamu sa bez zbytocného odkladu vyznacia všetky zmeny evidovaných skutocnosti
c) Zoznam cleniek/clenov vedie výkonná riaditelka/výkonný riaditel združenia

4.

Clánok IV

Práva cl povinnosti cleniek a clenov
1. Clenka/clen má právo:

a) zúcastnovat sa osobne na rokovaní a rozhodovaní clenskej schôdze,
b) zúcastnovat sa na cinnosti združenia,
c) volit a byt volená/ý do orgánov združenia,

d) predkladat návrhy na zlepšenie cinnosti združenia, obracat sa s podnetmi, pripomienkami, alebo

stažnostami týkajúcimi sa cinnosti združenia na orgány združenia a byt o ich vybavovaní informovaná/ý
2. Clenka/clen združenia je povinná/ý:

a) podielat sa na cinnosti združenia,

b) dodržiavat stanovy združenia,
c) plnit uznesenia orgánov združenia

Clánok V

Orgány združenia
Združenie má tieto orgány:

a) clenská schôdza

b) správna rada

c) štatut2rn-yorg3!l (precidentka/prezident)
d) výkonná riaditelka/výkonný riaditel združenia
e) odborné sekcie
o revízna komisia

Clánok VI

Clenská schôdza

1. Najvyšším orgánom združenia je schôdza cleniek/clenov združenia (dalej len clenská schôdza). Na clenskej
schôdzi clenky a clenovia uplatnujú svoje právo riadit záležitosti združenia a kontrolujú cinnost združenia a jeho
orgánov.

2. Do pôsobnosti clenskej schôdze patrí najmä:

a) rozhodovat o základných otázkach koncepcie cinnosti združenia a hlavných zásadách a spôsoboch
napínania cielov združenia,

b) schvalovat a menit stanovy združenia a vnútroorganizacné predpisy,
c) volit a odvolávat clenky a clenov správnej rady,
d) schvalovat a odvolávat výkonnú riaditelku/výkonného riaditela
e) volit a odvolávat revíznu komisiu

o schvalovat výrocnú správu, a výrocnú úctovnú správu,
g) rozhodovat o zlúcení a rozpustení združenia

3. Clenskú schôdzu zvoláva správna rada združenía prostredníctvom výkonnej riaditelky/výkonného riaditela podla
potreby, spravidla raz rocne. Správna rada zvolá clenskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 1/3 cleniek/clenov.
Na clenskú schôdzu musia byt pozvané/í všetky clenky a clenovia združenia.

4. Clenská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovicná väcšina všetkých cleniek a clenov združenia.
Pri hlasovaní má každá clenka a každý clen jeden hlas. V pripade, že clenská schôdza nie je uznášaniaschopná,
zvolá sa náhradná clenská schôdza, ktorá sa uskutocní do 14 dní a je uznášaniaschopná bez ohladu na pocet
zúcastnených.

Clánok VII.

Správna rada
1. Správna rada je riadiacim orgánom združenia. Riadi cinnost združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach

združenia, pokial nie sú stanovami vyhradené inému orgánu.
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Správna rada plní uznesenia clenskej schôdze a zodpovedá jej za svoju cinnost. S;1r: ~~OI'S'V~~~a pripravuje rokovanie clenskej schôdze ~ _% ::.--~

Správna rada má najmenej 3 clenky/clenov. Ich funkcné obdobie je 3 roky, konci sa vša ~ zv~e&írn ~.01LÝlh (l)

cleniek/clenov správnej rady. Správna rada sa schádza podla potreby, najmenej však raz štJrt~cne,\ V~ -g
Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovicná väcšina jej cleniek/cl~1 ~'bVYk' nná r a,~
rozhoduje nadpolovicnou väcšinou hlasov prítomných cleniek/clenov. Rokovania správnej r ,~v.oláv riadp

prezidentka/prezident. . (Jll'v S
Sorávna rada olní v oríoade ootrebv ai funkciu rozhodcovskei komisie. Ak ie rozhodovacie konanie ve ené vocil - - I I I I ol ~ J ~

clenke/clenovi správnej rady, ustanoví sa rozhodcovská komisia z cleniek/clenov združenia losovaním. Voci

rozhodnutiu rozhodcovskej komisie je možné sa odvolat na clenskej schôdzi, ktorej rozhodnutie je konecné.

Správna rada môže na zabezpecenie svojej cinnosti:

a) zriadovat sekretariát, kanceláriu a pod.,

b) ustanovovat koordinátorku/koordinátora, ktorá/ý je v pracovnom pomere,

c) prijímat dalšie zamestnankyne/zamestnancov do pracovného pomeru
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Clánok VIII.

Štatutárny orgán (Prezidentka í prezident)
Prezidentka/prezident je štatutárnym orgánom združenia. Stojí na cele správnej rady. Je volená/ý z cleniek/clenov

správnej rady clenskou schôdzou.

Prezidentka/prezident koná navonok za správnu radu. Je oprávnená/ý konat v mene združenia vo všetkých

veciach, ktoré nie sú stanovami vyhradené iným orgánom, zastupuje združenie voci tretím osobám, v konaní pred

súdom a pred inými orgánmi. Najmä však:

a) zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady,

b) zabezpecuje realizáciu rozhodnutí správnej rady

Prezidentka/prezident je oprávnená/ý na základe plnomocenstva poverit ktorúkolvek clenku/ktoréhokolvek clena

združenia, alebo iné právnické osoby zastupovaním v konkrétnej veci.

i.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Clánok IX

Výkonná riaditei'ka I v~'kormýriadite!'
Výkonná r:adite"kalriaditel je volená/ý clenskou schôdzou na návrh sDrávnej rady

Výkonná riaditelka/výkonný riaditel zabezpecuje administratívne cinnosti v súvislosti s vedením a existenciou

združenia, najmä:

zhromažduje a pripravuje podklady pre výrocné správy

zabezpecuje casový harmonogram aktivit združenia

eviduje komunikáciu v rámci združenia

pripravuje podklady pre rokovania správnej rady a clenskej schôdze

zúcastnuje sa zasadnutia správnej rady

monitoruje cinnost združenia

Clánok X

Revízna komisia

1. Revizna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju cinnost zodpovedá clenskej schôdzi
združenia.

2. Má spravidla 2 clenky/clenov, ktoré/i sú volené/í clenskou schôdzou

3. Funkcia revíznej komisie je nezlucitefná s funkciou clenky/clena správnej rady a funkciou výkonnej
riad itelky /riaditel a.

4. Revízna komisia najmä:

a) kontroluje hospodárenie združenia,

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku

Clánok Xl
Odbomé sekcie združenia

1. Clenky a clenovia združenia realizujú svoje aktivity v združení v rámci odborných sekcií

2. Clenka/clen združenia môže byt clenkou/clenom viacerých odborných sekcií podla vlastného rozhodnutia

3. Odbornú sekciu riadi odborná garantka/odborný garant sekcie. Funkcia Odbornej garantky/odborného garanta

sekcie nie je v rozpore s inými funkciami združenia, s výnimkou reviznej komisie.

4. Odborné komisie sú ustanovené podla záujmu cleniek a clenov združenia

5. Odborné garantky/garanti sú volené/í clenk.ami a clenmi sekcií a spravidla sú nominované/i na clenky/clenov

správnej rady združenia a zodpovedajú zdodbornú úroven aktivit v rámci sekcie
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ústave.

4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené financné a iné prostriedky vo forme:
a) príspevkov, darov od právnických i fyzických osôb z tuzemska i zo zahranicia,
b) výnosy z lotérií, zo vzdelávacích a spolocenských akcií,
c) príjmov z cinnosti pri naplnovani cielov združenia,
d) úrokov z financných prostriedkov v penažných ústavoch,
e) dotácií zo štátneho rozpoctu,
fj dedicstva,
g) výnosov z majetku združenia,
h) clenských príspevkov

5. Prostriedky združenia možno použit na naplnenie ciela a cinnosti v súlade s clánkom II.
6. Hospodárenie sa uskutocnuje podla schváleného rozpoctu. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.
7. V záujme utvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávat aj doplnkovú podnikatelskú cinnost súvisiacu

so zabezpecovaním cielov a poslania združenia, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami
združenia.

Clánok XIII
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovolným rozpustením, alebo zlúcením s mym združením. Na zánik združenia sa
primerane použijú ustanovenia § 70 a § 75 Obchodného zákonnika.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidátorkullikvidátora.
3. Pri likvidácii združenia '38 najprv uhradia všetky pohladávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie mô~e

použit výlucne na všeobecne prospešné ciele a cinnosti podobné ciel'om likvidovaného združenia.

Clánok XIV
Záverecné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú úcinnost dnom schválenia clenskou schôdzou

2. Stanovy v predloženom zneni nadobúdajú platnost dnom schválenia ministerstvom vnútra.
3. Dátum vzniku obcianskeho združenia EsFem je totožný s dátumom pôvodnej registrácie obcianskeho združenia 

2.9.1999 (císlo spisu: WS/1-900/90-15571)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie
dna:

11. 1· wf
Císlo spisu:~y.S/1-9(Je' 90-Is-sr1-.1J
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~/JUDr. Olga ~ÁKOVÁ
riaditerka odboru

vnútorných vecI


