
Stanovy občanského sdružení Be International

Článek I - Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1)  Název občanského sdružení je: Be International (dále jen “sdružení”).
2)   Oficiální název sdružení se používá i v mezinárodní komunikaci.
2)  Sídlem sdružení je Banskobystrická 172, 621 00 Brno.
3)  Sdružení působí na celém území České republiky i v zahraničí, jeho 

činnost není omezena časově.
4)  Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. ve 

znění pozdějších přepisů, v němž se sdružuje především mládež s cílem 
vzdělání, rozvoje, kulturní a názorové výměny a osvěty ve věcech 
politických, občanských a otázkách ochrany základních lidských práv a 
svobod.

Článek II - Cíle sdružení

1)      Cíle sdružení jsou:
 

a.       Podpora rozvoje a aktivizace občanské společnosti.
b.       Zprostředkovávání dialogu ve věcech společenských a politických.
c.       Podpora invence, kreativity a participace mladých lidí.
d.       Provádění osvěty a zprostředkovávání mezikulturního dialogu.
e.       Rozvoj multikulturního a sociálního myšlení.
f.       Provádění osvěty ve věcech lidských práv.
g.       Podpora dobrovolnické činnosti.

 

Článek III -  Formy činnosti

1)      Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2)      Hlavními formami činnosti jsou:

 
a.  Provádění osvěty, propagace cílů sdružení pořádáním seminářů, 

schůzek, studentských výměn, školení, workshopů a obdobných 
činností.

b.  Rozvíjení dialogu ve věcech lidsko-právních a politických 
prostřednictvím diskuzí či v rámci organizace.



c.  Zprostředkování mezikulturní výměny a osvěty pořádáním 
mezinárodních projektů a spoluprací se zahraničními partnery.

d.  Navázání úzkých vztahů se zahraničními i domácími partnerskými 
organizacemi s podobným zaměřením.

e.  Rozvoj, podpora a zprostředkovávání dobrovolnických aktivit.
 

 
Článek IV - Členství ve sdružení

1)  Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho 
stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. 
Členství ve sdružení vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů rady.

2)  Člen sdružení má právo:

       a.  volit radu sdružení a být do něj volen,
       b. účastnit se členské schůze,
       c. vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke 
zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti 
sdružení,
       d. být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů,
       e. účastnit se činnosti sdružení.

3)  Člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli 
sdružení, nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

4)  Členství ve sdružení zaniká:
 

a.  Doručením dobrovolného písemného rozhodnutí o vystoupení člena 
radě sdružení.

b.  Rozhodnutím rady o vyloučení člena, přičemž je zapotřebí hlasů 
prosté většiny přítomných členů, a to jen z důvodů porušení 
interních pravidel sdružení.

c.   úmrtí člena sdružení. 
d.   zánikem sdružení.

 



Článek V - Orgány sdružení

1)      Orgány sdružení jsou:
 

a.      Valná hromada
b.      Rada sdružení

      2)  Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada se schází 
nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává rada sdružení dle potřeby, avšak 
nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina 
členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Valná hromada je 
usnášeníschopná za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů sdružení; nesejde-li se 
usnášeníschopná valná hromada, je rada sdružení povinen svolat do jednoho měsíce 
náhradní valnou hromadu. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou všech 
přítomných členů. Valná hromada:

        a. projednává činnost sdružení,
        b. rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů. Každý 
člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné
        c. schvaluje změny stanov, a to nadpoloviční většinou všech členů 
sdružení,
        d. odvolává a volí jednotlivé členy rady sdružení na jejich dvouleté 
funkční období,
        e. vylučuje členy sdružení,
        f. rozhoduje o zániku sdružení, a to nadpoloviční většinou všech členů 
sdružení; zároveň nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozh
odne o majetkovém vypořádání sdružení v souladu s těmito stanovami,
        g. schvaluje výroční zprávu sdružení, 
$ $ $      h. dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech, týkajících se sdružení.

      3)  Rada je tvořena nejméně třemi členy sdružení zvolenými valnou 
hromadou. Členové rady jsou osobami oprávněnými jednat jménem Sdružení. Ze 
svého středu volí předsedu. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 
rok. Členové jsou voleni na valném shromáždení na dvouleté funkční období. Rada 
sdružení řídí jeho činnost v období mezi valným shormážděním. Rada sdružení 
sestavuje výroční zprávu sdružení.

      4) Jménem sdružení jedná kterýkoli člen rady, a to samostatně. Členové rady 
mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě, zodpovědné za mezinárodní 
projekty. 



Článek VI - Zásady hospodaření sdružení

1)      Sdružení je neziskovou organizací, založenou podle zákona č. 83/1990 
Sb.

2)      Příjmy sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, granty a dotace, 
dary a příjmy z případné neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

3)      Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu 
s formami činnosti sdružení. 

 

Článek VII - Okolnosti zániku Sdružení

1)   O zániku sdružení rozhoduje Valné shromáždění.
2)  V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na 

základě rozhodnutí Valného shromáždění neziskové právnické osobě, jejíž 
cíle jsou blízké cílům sdružení.

 
 
 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 3. 4. 2013, čímž zároveň nabývají 
platnosti.

V Brně 3. 4. 2013
Za Be International ………………………..……. předseda
   ……………………………... člen rady
   ……………………………... člen rady


