STANOVY
ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ
V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE

STANOVY
Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice

Preambule
Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice je dobrovolné neziskové sdružení fyzických a
právnických osob ustavené ve smyslu zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
vyplývajících ze změn a doplnění provedených jeho zákonnými novelizacemi, které se podílejí na
vzdělávání v oblasti sociální pedagogiky na území ČR. Členové Asociace vyjadřují vůli rozvíjet
sociální pedagogiku jako studijní a vědní obor včetně jeho aplikací v praxi.
I.
Název a sídlo
1. Název sdružení je Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice (dále jen Asociace). Anglický
ekvivalent názvu zní Association of Educators in Social Pedagogy.
2. Zkrácený název: AVSP/AESP.
3. Sídlem Asociace je Olomouc. Adresa: Biskupské náměstí 842/1, Olomouc 779 00.
4. Asociace je právnickou osobou podle českého práva s působností na území České republiky.
II.
Cíle činnosti Asociace
Mezi základní cíle Asociace patří:
l. usilovat o rozvoj sociální pedagogiky jako studijního a vědního oboru včetně jeho aplikací
v praxi;
2. podílet se na zpracování vzdělávacích standardů oboru sociální pedagogika, ve spolupráci s praxí
je inovovat a podílet se na jejich zavádění;
3. usilovat o prosazení profese „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících a do
katalogu prací. Vytvářet podmínky pro etablování profese sociálního pedagoga také v sociální a
zdravotnické oblasti;
4. vytvářet platformu pro spolupráci vzdělavatelů v sociálně pedagogické oblasti a pro ocenění
zásluh významných osobností, které přispěly k rozvoji oboru sociální pedagogika;
5. reprezentovat zájmy členů Asociace při jednání s jinými právnickými a fyzickými osobami, které
působí na území ČR i v zahraničí;
6. vytvářet podmínky pro spolupráci členů Asociace;
7. vyvíjet vědeckou, studijní, dokumentační a informační činnost;
8. vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování těchto cílů.
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III.
Formy činnosti Asociace
Základní formy činnosti Asociace tvoří:
l. pořádání národních i mezinárodních sympozií, konferencí, odborných seminářů, přednášek,
školení a dalších odborných aktivit;
2. jednání s orgány výkonné a zákonodárné moci;
3. jednání s Unií zaměstnavatelských svazů ČR, asociacemi zaměstnavatelů a se zaměstnavateli
sociálních pedagogů;
4. jednání s dalšími subjekty, které ovlivňují podmínky vzdělávání a výkonu činnosti sociálních
pedagogů;
5. publikační, expertní, konzultační činnost a řešení grantů a projektů v oblasti sociální pedagogiky;
6. tvorba informační báze pro činnost Asociace.
IV.
Členství v Asociaci
Členství v Asociaci je dobrovolné.
l. Členem Asociace může být fyzická osoba, nebo právnická osoba, která poskytuje vzdělávání
v oblasti sociální pedagogiky. Podmínkou členství je písemná přihláška a souhlas se stanovami
Asociace. Členství vzniká na základě souhlasného stanoviska Výkonné rady Asociace. Oznámení o
přijetí za člena se sděluje písemně.
2. Evidenci přihlášek a seznam členů vede Výkonná rada.
3. Členové neručí za závazky Asociace.
V.
Práva a povinnosti členů Asociace
l. Člen Asociace má právo:
l.l. účastnit se Valné hromady Asociace a hlasovat. Za právnickou osobu hlasuje statutární
zástupce nebo jím písemně pověřený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně a nezastupitelně.
Hlasy fyzických a právnických osob jsou si rovny;
1.2. volit členy orgánů Asociace;
1.3. vyslovovat se k otázkám, které se vztahují k cílům a činnosti Asociace, vznášet návrhy a
připomínky;
1.4. navrhovat změnu stanov Asociace;
1.5. podílet se na výhodách členů Asociace a účastnit se všech pořádaných akcí.
2. Pouze člen Asociace, který je fyzickou osobou, může být volen do orgánů Asociace.
3. Členové Asociace jsou povinni:
3.l. dodržovat stanovy Asociace;
3.2. podporovat cíle Asociace;
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3.3. nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy Asociace;
3.4. respektovat rozhodnutí orgánů Asociace.

VI.
Zánik členství v Asociaci
l. Členství v Asociaci zaniká:
l.l. vystoupením z Asociace písemně sděleným Výkonné radě Asociace;
1.2. vyloučením Valnou hromadou pro neplnění povinností dle bodu V. Návrh na vyloučení
podává Výkonná rada Asociace nebo alespoň pět členů Asociace;
1.3. vyloučením Valnou hromadou Asociace při hrubém poškození její činnosti či zájmů. Návrh
na vyloučení podává Výkonná rada Asociace nebo alespoň pět členů Asociace;
1.4. úmrtím člena – fyzické osoby;
1.5. zánikem člena – právnické osoby;
1.6. zánikem Asociace.
2. Člen Asociace se může proti rozhodnutí o svém vyloučení písemně odvolat k Valné hromadě
Asociace. Odvolání se adresuje Výkonné radě a je ho možné podat do 14 dnů od doručení
rozhodnutí o vyloučení. O odvolání rozhoduje Valná hromada Asociace na svém nejbližším
zasedání. Do rozhodnutí Valné hromady Asociace o odvolání je tento člen povinen podřídit svou
činnost v Asociaci pokynům Výkonné rady.
VII.
Orgány Asociace
l. Valná hromada členů Asociace
Valná hromada členů je nejvyšším orgánem Asociace. Výroční valná hromada je svolávána
Výkonnou radou každoročně. Mimořádnou Valnou hromadu svolává Výkonná rada z vlastní
iniciativy, anebo je-li k tomu vyzvána alespoň jednou třetinou členů Asociace.
Rozhodnutí Valné hromady se přijímají hlasováním. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li
se hlasování nadpoloviční většina všech členů Asociace. Valná hromada přijímá rozhodnutí
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, není-li Stanovami určeno jinak. Z jednání Valné
hromady se pořizuje zápis.
2. Valná hromada má následující pravomoci:
2.1. schvaluje jednací řád navržený Výkonnou radou a program jednání;
2.2 volí předsedu, další členy Výkonné rady Asociace a revizora;
2.3. volí odborné komise a ustavuje sekce Asociace;
2.4. schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku Asociace a rozpočet;
2.5. doplňuje a mění stanovy Asociace v souladu s bodem X, Článek 3 Stanov;
2.6. hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání;
2.7. Valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů vyhradit právo
rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány Asociace.
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3. Výkonná rada Asociace
Výkonná rada je pětičlenná. Volí ji Valná hromada členů a skládá se z předsedy, místopředsedy,
výkonného tajemníka a dvou členů. Výkonná rada je volena jedenkrát za dva roky. Výkonná rada
rozhoduje konsenzuálně, ve sporných otázkách demokratickým hlasováním, k přijetí rozhodnutí je
potřeba minimálně tří hlasů.
Výkonná rada zejména:
3.1. zabezpečuje a koordinuje činnost Asociace v období mezi Valnými hromadami členů
Asociace;
3.2. reprezentuje Asociaci navenek;
3.3. připravuje program a svolává Valnou hromadu Asociace;
3.4. rozhoduje o všech záležitostech Asociace, pokud nejsou v kompetenci Valné hromady
a pokud Valná hromada členů neurčí jinak;
3.5. rozhoduje o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena Asociace;
3.6. navrhuje Valné hromadě vyloučení člena z Asociace;
3.7. hospodaří s majetkem Asociace v souladu s jejími cíli;
3.8. předkládá výroční Valné hromadě zprávu o hospodaření spolu s účetní závěrkou a rozpočtem
na další období;
3.9. v zájmu plnění cílů Asociace ustanovuje tematické pracovní skupiny.
4. Předseda Výkonné rady Asociace
4.1. je statutárním zástupcem Asociace;
4.2. řídí Valnou hromadu Asociace;
4.3. je oprávněn:
• organizovat a řídit jednání a práci Výkonné rady;
• jednat jménem Výkonné rady navenek ve všech věcech Asociace;
• podepisovat jménem Asociace právní úkony v písemné formě;
• pověřovat další členy Výkonné rady jednat jménem Asociace.
4.4. předsedu zastupuje místopředseda nebo jiný písemně pověřený člen Výkonné rady;
4.5. funkci odstoupivšího předsedy vykonává do zvolení nového předsedy místopředseda, který
bez zbytečného odkladu svolá mimořádnou Valnou hromadu za účelem volby předsedy.
5. Revizor Asociace
5.1 je kontrolním orgánem Asociace;
5.2 průběžně kontroluje hospodaření a má přístup ke všem účetním dokladům Asociace;
5.3 sestavuje revizní zprávu o hospodaření, kterou každoročně předkládá výroční valné hromadě;
5.4 revizní zpráva se nezpracovává v případě, kdy neexistují výnosy ani náklady.

VIII.
Zásady hospodaření Asociace
l. Asociace je neziskovou organizací, její hospodaření se řídí právními normami a předpisy
platnými v ČR.
2. Výnosy Asociace tvoří prostředky získané z vedlejší činnosti sdružení (touto činností se myslí
pořádání národních i mezinárodních sympozií, konferencí, odborných seminářů, přednášek, školení
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a dalších odborných aktivit), z darů a dotací, grantů, projektů a z členských příspěvků. Výši
členských příspěvků stanoví Valná hromada členů.
3. Asociace může uzavřít smlouvu o spolupráci s fyzickou osobou či právnickou osobou pro
finanční zajištění svých aktivit.
4. Náklady Asociace jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Asociace v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtem Asociace.

IX.
Zánik a zrušení Asociace
Asociace zaniká:
1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným subjektem:
l.1. O dobrovolném rozpuštění či sloučení Asociace rozhodne Valná hromada členů. K tomu je
zapotřebí souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny řádných členů Asociace. Zánik Asociace
oznámí Výkonná rada Ministerstvu vnitra ČR do 5 dnů od konání Valné hromady Asociace,
která takto rozhodla.
1.2. V případě zániku Asociace určí poslední Valná hromada členů Asociace způsob využití
případného majetku Asociace tak, aby byl využit k rozvoji vzdělávání sociální pedagogiky.
Likvidaci majetku provede komise schválená Valnou hromadou Asociace.
2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. Zaniká-li sdružení
rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, provede majetkové vypořádání likvidátor určený
ministerstvem.
X.
Závěrečná ustanovení
l. Práva a povinnosti těmito stanovami přímo neupravené se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění vyplývajících ze změn a
doplnění provedených jeho zákonnými novelizacemi.
2. Roční účetní závěrka a mimořádná účetní závěrka se provádějí a podléhají kontrole podle obecně
závazných právních předpisů.
3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků
Valné hromady Asociace.
4. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do registru sdružení.

Tyto stanovy byly schváleny ustavující Valnou hromadou členů Asociace v Olomouci dne 10. 4.
2013.
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