STANOVY DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s.
Článek 1
NÁZEV, SÍDLO A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SPOLKU
DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s., je spolek aktivních diabetiků a edukátorů. Byl založen v r. 2004. Je
registrován od 1.1.2014 u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značnou L6510. Spolek má sídlo v
Havířově, Dělnická ul. 24a/1485, PSČ 736 01, v nestátním zdravotnickém zařízení REDIAM
(revmatologická a diabetologická ambulance). Vyvíjí pravidelnou činnost na území České republiky.
CÍLE A ČINNOST
Článek 2
DIAKTIV je nevládní a nezisková organizace, jejímž posláním je všestranně podporovat a rozvíjet
aktivity pro osoby s diabetem (dále diabetiky) na všech úrovních společnosti v národním i
mezinárodním měřítku. DIAKTIV sdružuje lidi různých profesí a zaměření, které spojuje myšlenka
dobrovolného přispění k péči o diabetiky na všech úrovních. Rozvíjí mezinárodní kontakty s cílem
urychlení aplikací poznatků o léčbě diabetu a prevenci vzniku komplikací.
DIAKTIV je spolek pracující s diabetiky a dalšími příznivci, kterým je zaměření a činnost spolku blízká.
DIAKTIV odmítá všechny formy sociální, národnostní, náboženské, politické, rasové nebo jakékoli jiné
diskriminace.
Cílem spolku DIAKTIV je zejména prostřednictvím edukace pomáhat diabetikům nalézat vlastní
přínosná řešení problémů, které diabetes způsobuje, na základě poznávání dané problematiky,
nových léčebných a preventivních postupů. Informovat vhodnou formou všechny zájemce a další
veřejnost o novinkách a zkušenostech, které by mohly mít příznivý vliv na život s diabetem. Pomáhat
s vymáháním práv a oprávněných zájmů diabetiků ve vztahu k poskytovatelům i plátcům zdravotní
péče. Pomáhat se sociálním začleňováním diabetiků do společnosti a zabezpečením stejné péče bez
ohledu na lokalitu bydliště nebo diabetologické ambulance.
Při naplňování svých cílů DIAKTIV spolupracuje s dalšími organizacemi, orgány samosprávy a státní
správy, státními i nestátními zdravotnickými zařízeními, odbornými lékařskými společnostmi,
vědeckými institucemi a komerčními subjekty, které se věnují léčbě a péči o diabetiky. Stejně tak
zaujímá aktivní postoje k událostem a subjektům, jež se přímo vztahují k cílům činnosti či ovlivňují
podmínky jejich naplňování.
FORMY ČINNOSTI
Článek 3
DIAKTIV rozvíjí tyto formy činnosti, které jsou určeny nejen členské základně, ale i dalším diabetikům,
rodinným příslušníkům a osobám, jejichž život diabetes nějakým způsobem ovlivňuje:
1. realizuje projekty, které napomáhají zlepšit kvalitu života členů - diabetiků na národní i
mezinárodní úrovni se zaměřením na :


Edukaci členů - diabetiků a dalších zájemců
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Rehabilitaci členů
Vzájemná setkávání, výměnu zkušeností a dobrovolnou pomoc potřebným členům a dalším
diabetikům
Prevenci předcházení vzniku komplikací diabetu
Spolupráci s organizacemi s obdobným zaměřením, především pak s organizacemi diabetiků
a diabetologů u nás i ve světě.
Spolupráci se stáními i nestátními diabetologickými pracovišti a především pak
s diabetologickými centry jako specializovanými pracovišti pro péči o diabetiky I. typu.
Informovanost o právech a povinnostech pacientů, způsobech a možnostech vlastní
obhajoby oprávněných zájmů diabetiků
Další činnosti příznivě ovlivňující život s diabetem

2. Vzdělávání




Pořádání tematických setkávání a seminářů o aktuálních problémech diabetiků přispívajících
k předávání a získávání zkušeností
Podpora vzdělávání a přípravy dobrovolných edukátorů
Vytváření podmínek pro prohlubování všeobecných i odborných znalostí z oboru diabetologie
a dalších oblastí.

3. Osvěta







Propagace a motivace členů a zájemců k aktivnímu životu s diabetem
Pořádání a spolupořádání edukačních, preventivních, rehabilitačních, kulturních a
společenských akcí pro členy sdružení a další zájemce
Lobbying a ovlivňování veřejného mínění, komerčních subjektů, státní správy, odborné
veřejnosti a institucí v souladu s cíli spolku a podpora prosazování nových terapeutických
metod v léčbě diabetu
Úsilí o zvýšení kreditu a o zlepšení společenského statutu spolku a jeho aktivit
Vydávání časopisu, vzdělávacích a osvětových materiálů, provozování internetových stránek,

DIAKTIV naplňuje své cíle i dalšími formami aktivit, které nejsou v rozporu s čl. 2 a platnými zákony.
ČLENSTVÍ
Článek 4
Členy spolku DIAKTIV se mohou stát všechny fyzické nebo právnické osoby, které se ztotožní s cíli
spolku a podílejí se na formách činností spolku.
Členství má dvě formy, řádné a mimořádné
Řádné členství vzniká podáním elektronické přihlášky, zaplacením členského příspěvku na daný
kalendářní rok a podléhá schválení Radou.
Mimořádné členství vzniká automaticky podáním elektronické přihlášky.
Výše členského příspěvku je každoročně stanovena Generálním shromážděním na návrh Rady.
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Práva a povinnosti řádných členů spolku DIAKTIV:





Účastnit se činnosti spolku DIAKTIV a v rámci stanovených zásad využívat výhody vyplývající
z členství
Účastnit se jednání orgánů spolku DIAKTIV a vyjadřovat se k otázkám činnosti
Volit členy orgánů spolku DIAKTIV a být do nich volen
Podporovat publikační činnost spolku

Práva a povinnosti mimořádných členů spolku DIAKTIV:




Být přednostně informován o projektech a aktivitách spolku
Účastnit se projektů pořádaných spolkem
Podporovat publikační činnost

Ukončení členství nastává:




Dnem doručení rozhodnutí člena o ukončení svého členství
Nezaplacením členského příspěvku do 31. 12. kalendářního roku (řádní členové)
Vyloučením na základě rozhodnutí Rady v případě, že činnost člena je v hrubém rozporu se
stanovami spolku DIAKTIV

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Článek 5
Nejvyšším orgánem spolku DIAKTIV je Generální shromáždění, které se schází nejméně jednou ročně.
Jeho zasedání se mohou účastnit členové osobně nebo elektronicky.







Stanoví cíle a orientaci spolku DIAKTIV, usměrňuje a kontroluje činnost Rady
Upravuje stanovy spolku DIAKTIV a schvaluje organizační řád na návrh Rady nebo člena
Schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet spolku DIAKTIV
Volí a odvolává členy Rady
Volí a odvolává kontrolní orgán
Rozhoduje i o dalších otázkách, pokud tak vyplývá ze zákona nebo z těchto stanov

Generální shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina řádných
členů. Přítomnost nemusí být fyzická, ale i prostřednictvím telefonu nebo internetu. Pokud není ve
stanovách uvedeno jinak, všechna rozhodnutí Generálního shromáždění jsou přijímána nadpoloviční
většinou hlasů zúčastněných řádných členů.
Mimořádné Generální shromáždění je svoláno:



Na základě rozhodnutí Rady
Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů adresovanou statutárnímu zástupci

3

RADA
Článek 6
Rada je složena ze sedmi řádných členů. Všichni členové jsou voleni a odvoláváni Generálním
shromážděním v tajném nebo veřejném hlasování. Členové rady jsou voleni na období tří let. Pokud
se Generální shromáždění nekoná před uplynutím uvedené doby, funkční období trvá do konání
nejbližšího Generálního shromáždění. Rada může nadpoloviční většinou hlasů členů Rady odvolat
člena Rady, pokud ten neplní úkoly vyplývající z jeho funkce nebo je jeho přítomnost v Radě pouze
pasivní, a to na základě návrhu člena Rady. Rada může kooptovat z řad řádných členů v průběhu
volebního období nové členy Rady. Pro kooptaci je nutná nadpoloviční většina hlasů členů Rady.
Zasedání Rady se koná nejméně čtyřikrát do roka. Rada volí ze svých členů prezidenta a prvního
viceprezidenta. Ostatní členové mají statut viceprezidenta. Členové Rady odpovídají za jednotlivé
oblasti činnosti či projekty spolku DIAKTIV.
Se souhlasem všech svých členů může Rada zasedat ve formě elektronické nebo telefonické
konference. K přijetí usnesení elektronickou formou je třeba nejméně nadpoloviční většiny všech
členů Rady.
Rada zabezpečuje řízení spolku DIAKTIV ve věcech, které nenáleží do působnosti Generálního
shromáždění v souladu s rozhodnutími Generálního shromáždění. Rozhodnutí jsou přijímána
většinou přítomných členů Rady. Z každého zasedání se pořizuje zápis, který podepisují předsedající a
zapisovatel. Rada vytváří vnitřní dokumenty spolku. Rada navrhuje program zasedání Generálního
shromáždění a rozhoduje o hlavních činnostech spolku mezi jeho zasedáními. Rada svolává Generální
shromáždění písemně nebo elektronicky, a to nejméně 20 dní předem.
K zabezpečení organizační a administrativní činnosti spolku DIAKTIV může Rada zřídit stálý
sekretariát. Činnost sekretariátu řídí prezident nebo jimi pověřený člen Rady či zaměstnanec.
STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLKU
Článek 7
Statutárním orgánem spolku DIAKTIV je prezident. Jedná jeho jménem samostatně, řídí práci Rady a
svolává její zasedání. Za svou činnost je zodpovědný Radě DIAKTIVu, která ho může odvolat
nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Prezident může delegovat pravomoci ke konkrétním
jednáním na kteréhokoli člena nebo zaměstnance. V případě nemožnosti výkonu funkce prezidenta
přebírá vedení spolku první viceprezident.
JINÉ FORMY ÚČASTI NA ČINNOSTI SPOLKU
Článek 8
Poradní sbor
Rada může jmenovat čestný poradní sbor osobností, který svým poradním hlasem, právem
přítomnosti na Radě a právem být informován rozvíjí a usměrňuje činnost a poslání spolku. Poradní
sbor dbá zejména svými postoji o zvýšení kreditu, cílů a poslání spolku.
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Příznivci
DIAKTIV může pro podporu své činnosti získávat vhodnou formou podporovatele a udržovat jejich
vztah ke spolku formami výhod nebo morálních ocenění. Příznivci jsou evidováni, pokud spolupracují
na činnosti spolku nebo podporují jeho činnost finančně.
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Článek 9
Příjmy spolku DIAKTIV tvoří:






Příjmy z členských příspěvků, jejichž výše je stanovena Generálním shromážděním
Příjmy z vlastní činnosti, která neodporuje cílům spolku
Příspěvky z veřejných rozpočtů
Dary a dotace od fyzických nebo právnických osob
Další příjmy povolené zákonem, které nejsou v rozporu s cíli spolku

Výdaje spolku DIAKTIV vycházejí z rámce rozpočtu schváleného Generálním shromážděním a
zabezpečují plnění cílů spolku. Mimořádné výdaje nad rámec rozpočtu DIAKTIVu schvaluje Rada.
Hospodaření spolku se řídí platnými právními přepisy a usneseními Generálního shromáždění a
v jejich rámci také rozhodnutím Rady.
ZMĚNY STANOV
Článek 10
Stanovy mohou být měněny Generálním shromážděním na návrh Rady. Návrh změn musí být
k dispozici členům spolku DIAKTIV alespoň 15 dní před konáním Generálního shromáždění.
ZÁNIK SPOLKU
Článek 11
Generální shromáždění, které se má vyjádřit k zániku spolku, je svolané alespoň 20 dní předem a
navržený program jednání musí obsahovat návrh na zánik spolku. Jednání Generálního shromáždění
se musí zúčastnit alespoň polovina členů DIAKTIVu. Zánik spolku musí být schválen 2/3 většinou
přítomných členů.
V případě zániku spolku pověří Generální shromáždění jednu nebo více osob likvidací majetku.
Majetek připadne nevládním neziskovým subjektům, které sledují obdobný cíl, nebude-li určeno
platnou legislativou jinak.
Mimořádné Generální shromáždění konané dne 19. 12. 2016 schválilo provedené změny stanov.
Konání je potvrzeno zápisem ze dne 21. 12.2016
Stanovy nabývají účinnosti 1.1.2017
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