AKTUALIZOVANÉ STANOVY SPOLKU
(AKTUALIZOVANÝ STATUT NEZISKOVÉ ORGANIZACE)
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
Název spolku:
Půjčovna 3P Praha, z.s.
Sídlo spolku:
Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00
IČ:
22853332
Sp. zn.:
L22013 vedená u Městského soudu v Praze
Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na dílčí organizační jednotky – celý spolek je jedinou
organizační jednotkou.
Charakter spolku:
Spolek je založen dle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
v platném znění. Sdružují se v něm osoby, které cítí potřebu přispívat
ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich
blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální
situaci.
čl. II
Cíle činnosti, účely spolku, vedlejší hospodářská činnost
Účely spolku jsou:
1.
Osvětová, vzdělávací a kulturní činnost ve věcech zkvalitňování života osob se zdravotním postižením,
seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.
2.
Koordinovat činnost svých členů, vzdělávat, pořádat osvětu a kulturní akce a setkání;
3.
Soustředit finanční prostředky s cílem hradit činnosti osvěty, vzdělávání a kulturních akcí.
4.
Soustředit finanční prostředky s cílem přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením,
seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.
5.
Povoluje se výkon doplňkové / vedlejší hospodářské činnosti. Předmět vedlejší hospodářské činnosti je
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
čl. III
Náplň a formy činnosti
Hlavními formami dosahování účelů spolku jsou:
1. Získávání, poskytování a sdílení informací a pomoci při dosahování účelů uvedených v čl. II;
2. Poskytování zázemí členům spolku při provádění činnosti spolku;
3. Poskytování pomoci především členům spolku, ale i ostatním osobám ve zkvalitňování života osob se zdravotním
postižením, seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci;
4. Spolupráce s jinými neziskovými organizacemi;
5. Osvětová a vzdělávací činnost ve věcech zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich
blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.

čl. VI
Přihlášení spolku 3P k principům sociálního podnikání
1. Společensky prospěšný cíl
Cílem je začleňování znevýhodněných osob na trh práce.
Sociální prospěch
Obsazovaná pracovní místa budou primárně ze znevýhodněných skupin – tak, aby byl naplněn podíl zaměstnanců
se zdravotním postižením ve výši více než 50 % úvazků. Tzn., že budeme zároveň zaměstnavatelem uznaným úřadem
práce na chráněném trhu práce.
Aby mohli noví zaměstnanci plnohodnotně a kvalitně vykonávat činnosti na svých pozicích v podniku, tak budou
patřičně zaškoleni – budou pravidelně posilovány jejich kompetence.
Sociální podnik bude zaměřen na poskytování služby:
•
půjčování zdravotních pomůcek zákazníkům,
•
doprava seniorů a handicapovaných klientů s doprovodem na místo určení
•
vzdělávání klientů, organizace kurzů a cvičení pro seniory a zdravotně postižené osoby
Všichni zaměstnanci budou moci svou činností přispívat k dalšímu rozvoji a směřování sociálního podniku.
Zaměstnanci budou mít možnost získávat nové zákazníky, účastnit se vzdělávacích aktivit a kurzů, které již dnes
podnik provozuje.
Jednatel bude zaměstnance seznamovat s plány dalšího rozvoje podniku, a konzultovat s nimi jejich zapojení do
nových projektů a spolupráce.

2.

Ekonomický prospěch
Zisk, který bude tvořen z podnikatelských aktivit sociálního podniku bude minimálně z 51 % reinvestován do
dalšího rozvoje. Pokud bude stále růst poptávka pro službách 3P, předpokládá se další rozšiřování podniku a
zaměstnání dalších osob znevýhodněných na trhu práce. Ze zisku pak budou pokryty mj. nutné obměny a servis
pomůcek podniku a aut pro rozvoz seniorů.
Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení je zaručena tím, že jsme již v tuto chvíli autonomní podnik, který
není řízen externě.
Bude dosahováno alespoň 30 % podílu tržeb na celkových výnosech.

3.

IV. Environmentální prospěch
Poskytováním služeb půjčování pomůcek dochází k maximálně efektivnímu využití pomůcek, které se v případě
potřeby repasují a prodlužuje se tak výrazně jejich životnost.
V podniku 3P provozujeme i kurz, který zpracovává odpadní textilie a ty se dále recyklují na výrobky prodávané v
dražbách se sociálním přesahem - zisk putuje na charitativní činnost.
Místní prospěch
Služby sociálního podniku uspokojují především zákazníky přímo z Prahy 6, nebo také ze sousedních lokalit
Prahy 7 a Prahy 5. Spolupracujeme také s lokálními seniory-lektory, kteří vedou vzdělávací kurzy a cvičení pro
seniory.
Vytvořená nebo nově obsazovaná pracovní místa budou mít pozitivní dopad na místní trh práce.
Spolupráce s místními aktéry je charakteristická především nekomerčním poskytováním zázemí/prostoru
organizacím pro tělesně či duševně postižené.

V.

čl. V
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být pouze fyzická osoba starší 18 let;
Spolek měl založení tři zakládající členy.
2. Po datu registrace spolku lze přijmout za člena osobu podle odstavce 1, pokud o to projeví zájem odevzdáním
přihlášky, svých kontaktních údajů a souhlasu s uhrazením řádného a případně mimořádného členského příspěvku
ve výši určené aktuálním vnitřním předpisem, pokud to schválí statutární orgán spolku;
3. Členství zaniká:
 doručením podepsaného písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku;
 rozhodnutím statutárního orgánu spolku o vyloučení člena;
 úmrtím člena spolku
 uplynutím lhůty u členů se členstvím na dobu určitou.
4. Každý člen má právo
 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 účastnit se členských schůzí;
 vyjadřovat se ke složení orgánů spolku a být do nich volen či kooptován;
 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 podílet se na formování účelů a činnosti spolku;
5. Každý člen má povinnost
 dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat účely spolku a přispívat k činnostem spolku podle
svých možností;
 hradit schválené řádné a případně mimořádné členské příspěvky.
čl. VI
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
 předseda;
 revizor – nepovinný;
 členská schůze
čl. VII
Komunikace mezi členy spolku, členská schůze
1. Hlavním způsobem komunikace členů spolku je korespondence (zejm. e-mail a písemný styk);
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
3. Členskou schůzi svolává předseda spolku bez návrhu nebo jím pověřený člen spolku;
4. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Není-li do 20 minut od začátku
členské schůze přítomna alespoň polovina členů spolku, stává se členská schůze usnášeníschopnou automaticky;

5.

Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodně hlas předsedy členské schůze.

čl. VIII
Předseda spolku, jednání jménem spolku
1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná samostatně jménem spolku (samostatně zastupuje spolek).
Předseda spolku podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému, předepsanému nebo otisknutému názvu spolku připojí
svůj podpis s uvedením, že jde o předsedu spolku.
2. Činnost spolku řídí předseda;
3. Předseda spolku je povinen dbát na dobré jméno spolku;
4. Předseda spolku:
 řídí činnost spolku v souladu s těmito stanovami;
 projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
 připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a
návrh účelů další činností;
 jedná jménem spolku jako statutární orgán
5. Předseda spolku může pověřit k jednání jménem spolku (zastupování spolku) anebo k vykonávání soustavné
činnosti jménem spolku fyzickou či právnickou osobu anebo udělit plnou moc k zastupování.
čl. IX
Kontrolní komise, Rozhodčí komise, Revizor spolku
1. Kontrolní komise se nezřizuje. Rozhodčí komise se nezřizuje. Zřizuje se nepovinná funkce Revizor spolku.
Revizor spolku kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a případně plnění rozhodnutí členské
schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
2. Připravuje revizní zprávu jako přílohu výroční zprávy spolku, kterou předkládá členské základně.
3. Revizor spolku je ustaven na základě vyjádření souhlasu nejméně 70% členů s jeho nominací. Tato nominace,
stejně jako následný souhlas či nesouhlas jsou zasílány elektronickou poštou.
čl. X
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací a věnuje se nevýdělečné činnosti. Příjmy budou tvořit především členské
příspěvky a dary. Okrajová ekonomická činnost drobného rozsahu pro navýšení financí, z nichž bude spolek
uskutečňovat svou činnost, je však možná, a to v souladu s platnou právní úpravou. Předmět vedlejší hospodářské
činnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov.
3. Primárním výdajem bude nákup vzdělávacích, osvětových, kulturních a organizačních služeb a případně právního,
ekonomického či účetního poradenství a software pro činnosti spolku u poskytovatelů těchto služeb. Výdaje
tohoto typu může uskutečňovat pouze předseda spolku nebo člen spolku, který k tomu byl předsedou pověřen.
O těchto výdajích musí být neprodleně informován revizor spolku. Členská základna nemusí být o těchto výdajích
informována, neboť tu pravidelně informuje revizor spolku. Jiné výdaje mohou být uskutečňovány podle uvážení
předseda spolku.
čl. XI
Okolnosti zániku spolku
V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci rovným dílem rozdělen mezi všechny členy spolku.
== KONEC STANOV ==
Ing. Klára Hladká Macurová, zapisovatel a statutární orgán

