Návrh na doplnenie/zmenu Stanov PDC – o.z.
Prerokované na Rade PDC - o.z. dňa 12.05.2017.

1. zmena anglického názvu a sídla organizácie na str. 1
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1 názov v anglickom jazyku: Prešov volunteer centre
1.2. Sídlo občianskeho združenia: Čapajevova 9, 080 01 Prešov

2. rozšírenie a spresnenie cieľov združenia v Článku 2 takto:
Článok 2
Cieľ a činnosť združenia
2.1 Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. je otvoreným združením občanov, skupín
a organizácií (fyzických a právnických osôb) založeným v záujme vytvárania podmienok na
aktívnu účasť mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti na zlepšení života obyvateľstva
v regióne, zlepšovania ich prístupu k informáciám a vyvíjaniu aktivít v oblasti zdravého
životného štýlu, sociálnej oblasti, v charite, kultúre, športe a v oblasti životného prostredia.
2.2 Cieľom občianskeho združenia je:
- vytváranie programov a projektov v rámci svojej územnej pôsobnosti
- osveta obyvateľstva a výchova k aktívnemu občianstvu, ale hlavne podpora rozvoja
dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách tak doma ako aj v zahraničí
- presadzovanie dobrovoľníctva ako nástroja neformálneho vzdelávania a služby pre
komunitu
- zvyšovanie participácie verejnej správy a iných partnerov na efektívnom dobrovoľníctve
- vytváranie a realizácia analýz súčasného stavu a nástrojov dobrovoľníctva na území
Prešovského kraja a podieľanie sa na príprave strategických materiálov o dobrovoľníctve v
Prešovskom kraji i na národnej úrovni
- prispievanie k posilneniu vlastných kapacít a kapacít MNO cez realizáciu projektov
zameraných na výchovu k dobrovoľníctvu, mobilitu dobrovoľníkov (mládeže až seniorov), ale
aj vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia a prijímanie dobrovoľníkov zo zahraničia
2.3 text ako pôvodne v bode 2.2
3. legalizovať zaužívanú prax prijímania členov na základe uhradeného členského/nie
zápisného - str. 1
Článok 3 – Členstvo – forma, vznik
3.5 Riadnym členom PDC – o.z. sa stáva člen až po schválení jeho prihlášky na Valnom
zhromaždení členov a úhradou členského za príslušný kalendárny rok.
4. doplnenie povinností Valného zhromaždenia členov– str. 2
Článok 6
Orgány združenia

6.1 Valné zhromaždenie rozhoduje okrem uvedeného aj o :
o
o
o
o
o

návrh výšky členského príspevku na príslušné obdobie,
prijatie nových členov
návrh rozpočtu Združenia na príslušné obdobie,
plán činnosti Združenia na príslušné obdobie,
výročnú správu vrátane finančnej správy za príslušné obdobie

5. spresnenie kompetencií predsedu PDC – o.z. na str. 3
Článok 6
Orgány združenia
Predseda - Predsedom môže byť len člen PDC - o.z. – fyzická osoba, staršia ako 18 rokov. Predseda je
volený z členov Rady PDC – o.z. a zároveň je štatutárom PDC – o.z.. Predseda zodpovedá za
koordináciu činnosti Rady, všetkých jej zložiek a koordináciu partnerov a členov. Predsedu v jeho
neprítomnosti zastupuje podpredseda PDC – o.z. v rozsahu, ktorý upravuje Organizačný poriadok.
Predseda je povinný zvolať Valné zhromaždenie členov za účelom voľby predsedu na ďalšie funkčné
obdobie a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím jeho funkčného obdobia. Funkčné obdobie
predsedu sa neskončí skôr ako Valné zhromaždenie členov zvolí predsedu na ďalšie funkčné obdobie.
Predseda o.z. zabezpečuje tieto úlohy:
1. riadi a zabezpečuje činnosť PDC - o.z.,
2. rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa činnosti a fungovania PDC - o.z., ktoré nie sú výslovne
zverené do pôsobnosti Valného zhromaždenia členov,
3. zodpovedá za plnenie schváleného Plánu PDC - o.z.
4. vedie evidenciu členov PDC – o.z., evidenciu zápisníc z valných zhromaždení, evidenciu
zápisníc z rokovaní Rady PDC- o.z.,
5. zvoláva valné zhromaždenie a vedie jeho rokovanie
6. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
o návrh výšky členského príspevku na príslušné obdobie,
o návrh na prijatie nových členov
o návrh rozpočtu PDC – o.z. na príslušné obdobie,
o plán činnosti PDC – o.z. na príslušné obdobie,
o výročnú správu vrátane finančnej správy za príslušné obdobie

6. zmena (vynechá sa zápisné) v špecifikácií majetku na str. 3 :
Článok 8
Majetok združenia
a) členské príspevky

7. zmena pomenovania Článku 9, kde je miesto PDC - o.z. mylne uvedené OZ PSI Šariš – str. 4
Článok 9
Zánik PDC - o.z.

