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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Ob anské sdružení nese název :
HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou s územní p sobností
v eské republice.
3. Sdružení používá zkratku "HcL".
4. Sdružení má I : 613 83 546.
5. Sídlem sdružení je Praha, adresa 120 00 Praha 2, Vinohrady, Francouzská 11/852.
6. Znakem sdružení (logem) je rovnoramenný trojúhelník žluté barvy, s nápisem
"HANDICAP LYCEUM Praha o.s.", kreslený špi kou dol a zkrácený vodorovnou
linkou v horní ásti, pod mottem :
7. J.W.Goethe "Nesta í znát, je nutné poznané užít, nesta í chtít, je nutné cht né
uskute nit".
8. Sdružení má toto

POSLÁNÍ :

poskytovat vzd lávací, poradenský, organiza ní a zprost edkovatelský servis
osobám s handicapem, jejich asistent m a organizacím.
8.1. Poslání realizuje sdružení zejména touto inností :
8.1.1. po ádá vzd lávací i rekvalifika ní kurzy a školení za pomoci expert i jiných
školících organizací;
8.1.2. organizuje rehabilita ní pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní
ozdravné pobyty ap.;
8.1.3. vydává publikace, zpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a
p j ovnu) pro nekomer ní projekce i ostatních organizací;
8.1.4. vyvíjí osv tovou innost v oblasti integrace zdravotn postižených, k tomu
po ádá kulturní, sportovní a spole enské akce, festivaly a p ehlídky;
8.1.5. spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi a poskytuje jim vzd lávací,
poradenský, organiza ní a zprost edkovatelský servis;
8.1.6. vede adresá expert a zprost edkovává kontakt s organizacemi, které jejich
služby pot ebují. Podílí se na realizaci humanitárních projekt i jiných sdružení,
nadací, obecn prosp šných spole ností a dalších právnických osob,
8.1.7. vyvíjí další, zvlášt klubovou innost, vedoucí k napl ování poslání a v p ípad
pot eby poskytuje osobám s handicapem sociální služby ve smyslu Zákona o
sociálních službách.
8.2. Pod pojmem "asistent" se rozumí : asistent i pr vodce, pomocník, ošet ovatel,
pedagogický nebo rehabilita ní pracovník, pracovník v sociálních službách, táborový
(oddílový) vedoucí, trenér, atp.
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8.3. Ú astník m kurz (školení) vydává správní rada HANDICAP LYCEA Praha
o.s. po záv re ném p ezkoušení "osv d ení". Osv d ením m že být patent,
absolventský certifikát, ú astnický diplom, v n kterých p ípadech odznak kurzu.

ORGÁNY SDRUŽENÍ
Statutární orgán
9. Statutárními orgány HANDICAP LYCEA Praha o.s. jsou
9.1. p edseda správní rady - editel
9.2. místop edseda správní rady - jednatel.
10. Statutární orgán schvaluje dokumenty tak, že k razítku (barva polštá ku
nerozhoduje), nebo k vytišt nému jménu sdružení, p ipojí sv j podpis.
11. Každý statutární orgán m že jednat za sdružení a podepisovat dokumenty
samostatn .
Správní rada
12. V ele sdružení je t í lenná správní rada, která je volena valnou hromadou na
období t í let.
12.1. Skládá se z p edsedy - editele, místop edsedy - jednatele a jednoho lena.
12.2. Správní rada se schází podle pot eby, nejmén jednou ro n .
11.3. Odpovídá za pln ní úkol valné hromady a za hospoda ení.
11.4. P ipravuje jednání valné hromady.
Kontrolní a pomocné orgány
13. Kontrolním orgánem sdružení je revizor. Jeho práva a povinnosti stanoví
organiza ní a jednací ád.
14. K pln ní poslání sdružení vytvá í správní rada pomocné orgány (nap íklad
organiza ní štáby, expertní skupiny, pedagogickou radu) a vybavuje je pot ebnými
pravomocemi.
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Valná hromada
15. Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, která se schází nejmén jednou
za 18 m síc . Její usnesení je platné, pokud je na valné hromad p ítomna
nadpolovi ní v tšina len a usnesení je schváleno nadpolovi ní v tšinou všech
p ítomných.
Valná hromada zejména :
15.1. volí p edsedu, místop edsedu a lena správní rady;
15.2. jmenuje revizora a pomocné orgány ;
15.3. ud luje estná uznání a estné lenství, rozhoduje o p evzetí patronát ,
poskytování sociálních služeb a schvaluje vytvo ení svých organiza ních jednotek
(klub , oddíl );
15.4. schvaluje stanovy, organiza ní a jednací ád.
15.5. vyslovuje souhlas s výro ní zprávou v etn výsledk hospoda ení a plánu
(projekt ) na p íští období;
15.6. rozhoduje o zániku sdružení, jmenuje likvidátora schvaluje kone né majetkové
vypo ádání.
LENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
15. lenství ve sdružení m že být individuální, kolektivní, estné a do asné.
16. lenem sdružení se m že stát každá fyzická osoba, bez ohledu na v k, pohlaví,
národnost, rasu a p ípadný handicap, která souhlasí s posláním sdružení a má zájem o
jeho aktivní napl ování podle svých schopností a možností.
17. Kolektivním lenem sdružení se m že stát právnická osoba za podobných
podmínek jako osoba fyzická.
18. HANDICAP LYCEUM Praha o.s. se m že ucházet o kolektivní a podobné
lenství v jiných organizacích, pokud jejich stanovy nejsou v rozporu s vlastním
posláním.
19. estným lenem se mohou stát osoby, které významn pomohly p i napl ování
poslání sdružení na základ rozhodnutí valné hromady, nebo statutárního orgánu
sdružení.
20. Do asným lenem se stávají absolventi kurz , školení, klienti pobyt ap. Neplatí
lenský p ísp vek, ale ú astnický poplatek p ed absolvováním akce. Do asný len
nemá povinnosti a práva uvedená dále.
21. Právem lena je ú astnit se všech akcí, volit a být volen do orgán sdružení, být
seznamován se všemi dokumenty.
22. Povinností lena je materiáln a finan n podporovat innost sdružení podle
svých možností a podílet se na realizaci jeho projekt .
23. Zp sob p ijímání len , ukon ování lenství, výši lenských p ísp vk stanoví
organiza ní a jednací ád.
24. Pro pln ní poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. m že valná hromada schválit
vytvo ení organiza ních jednotek (nap íklad klub , oddíl ) bez právní subjektivity.
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HOSPODA ENÍ SDRUŽENÍ
25. Hospoda ení HANDICAP LYCEA Praha o.s. a vedení ú etnictví se ídí obecn
platnými p edpisy pro nestátní neziskové organizace.
26. Pro svoji innost získává sdružení prost edky :
26.1. z p ísp vk len a poplatk ú astník akcí,
26.2. z dotací a grant , z dar mecenáš a p ísp vk sponzor ,
26.3. z výnos sbírek, benefi ních ap. akcí,
26.4. vlastní hospodá skou inností.
27. Pro nakládání s b žným ú tem v bance posta uje vždy podpis jedné zmocn né
osoby uvedené na podpisovém vzoru, dopln ný razítkem (barva polštá ku
nerozhoduje). Osoby uvedené na podpisovém vzoru jsou oprávn ny, vedle podpis na
ú etních dokladech, také k vyzvednutí výpis z ú t .

USTANOVENÍ P ECHODNÁ A ZÁV RE NÁ
28. Stanovy byly schváleny valnou hromadou, konanou 14. ledna 2011 v Praze, síni
Mánesu.
29. Na valné hromad byla zvolena správní rada ve složení:
29.1. Statutární orgán
29.1.1. p edseda - editel :
JUDr. Josef Veselý, narozen 24.12.1941, R 411224/031
bytem 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404;
29.1.2. místop edsedkyn - jednatelka :
Ilona Hrušková, narozená 28.02.1962, R 625228/1574
bytem 269 01 Rakovník, Pr b žná 1864;
29.2. lenka správní rady :
Iveta Pešková, narozená 14.02.1961, R 615214/6858
bytem 158 00 Praha 13, Kodymova 2526.
30. Stanovy nabývají ú innosti dnem registrace zm ny u Ministerstva vnitra R.
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