Stanovy spolku „NoA, z.s.“
Preambule
NoA, z.s. usiluje o otevření dlouhodobé společenské debaty o tématech spojených s
procesem coming outu. Pomocí informačních, vzdělávacích a podpůrných aktivit chceme
šířit hodnoty respektu a tolerance, a bojovat tak proti homofobii ve společnosti.
Coming out chápeme jako proces pochopení a přijetí citové a sexuální orientace či
genderové identity a začleňování tohoto aspektu osobnosti do svého osobního a
společenského života.
Rodiče, přátelé či další osoby, kterým se LGBT* člověk svěří, procházejí podobným
procesem přijetí sexuality svých blízkých jako lidé, kteří procházejí svým osobním coming
outem. Klíčovým faktorem pro schopnost blízkých se s coming outem vyrovnat je nalezení
podpory a možnost sdílet své pocity a problémy. Informační podpora chybí také
pomáhajícím profesím, které vstupují do kontaktu s LGBT lidmi a kteří se mohou ocitnout
jako další subjekt ve vztahu LGBT jedince a jeho nejbližšího okolí (rodiny).
Řešení současné situace spatřujeme v naplňování následujících cílů, které zároveň směřují
k obecné podpoře přijetí LGBT osob v rodině i ve společnosti:
1. Poskytovat informace odborné i široké veřejnosti a rodinám a blízkým LGBT osob
2. Nabízet podporu blízkým LGBT osob a odborné veřejnosti při práci s LGBT klienty
3. Vytvářet prostor pro sdílení, síťování, navazování svépomocných aktivit a skupin
4. Přispět ke kultivaci veřejné debaty o LGBT tématech

LGBT je zkratka, která se užívá pro souhrnné označení leseb, gayů, bisexuálních a trans osob coby
sexuálních a genderových menšin.
*

Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek „NoA, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Brně.

Čl. 2
Účel spolku
Cílem spolku je poskytování informací a podpory rodinám při zvládání procesu coming
outu a informací a vzdělávání odborné veřejnosti o coming outu a souvisejících tématech.

Čl. 3
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) informační aktivity
b) vzdělávací aktivity
c) síťování s dalšími organizacemi, které jsou v souladu s cíli a vizí spolku
d) poskytování podpory při zvládání procesu coming outu v rámci rodiny
e) propagace a popularizace činnosti spolku a cílů spolku

Čl. 4
Členství ve spolku
1. Členem1 spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území
ČR.
2. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné nebo elektronické přihlášky.
3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
4. Člen spolku má právo zejména:
 účastnit se veškeré činnosti spolku, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
5. Člen spolku je povinen zejména:
 dodržovat stanovy,
 hájit zájmy spolku a jednat v souladu s jeho cíli a vizí,
 sdělovat Radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

1

V textu stanov používáme generické maskulinum v zájmu přehlednosti a zachování právního jazyka; nicméně
tvary generického maskulina „člen“ či „zástupce“ chápeme jako zahrnující muže, ženy i jakékoli další osoby
různých genderových identit.

Čl. 5
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále
úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení
důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 6
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je Rada spolku (dále jen „Rada“), kterou tvoří členové
a)
b)
c)
d)

spolku a schází se nejméně jednou ročně, aby:
schválila případné změny stanov,
zvolila na dvouleté funkční období statutárního zástupce, případně ho odvolala,
schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
určila koncepci činnosti spolku na další období,

e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) rozhodla o přijetí či vyloučení člena spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
2. Zasedání Rady svolává statutární zástupce. Rada bude svolána i v případě, že třetina
členů spolku podá ke svolání podnět.
3. Rada je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Rada
schopna se usnášet, svolá statutární zástupce náhradní zasedání Rady do jednoho měsíce
ode dne původního konání, toto opakované zasedání Rady je usnášeníschopné bez ohledu
na počet přítomných členů.
4. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
5. Činnost spolku mezi zasedáními Rady řídí statutární zástupce.
6. Rada ze svých členů volí statutárního zástupce spolku. Statutární zástupce jedná
jménem spolku a zastupuje spolek.
7. Statutárním zástupcem se může stát osoba, která je starší 18 let, která je plně způsobilá
k právním úkonům a která před zvolením do funkce prohlásí, že s volbou za statutárního
zástupce souhlasí.
8. O statutárním zástupci se hlasuje samostatnou tajnou volbou, v níž má každý člen Rady
jeden hlas a rozhoduje se nadpoloviční většinou z celkového počtu členů Rady.

9. Statutární zástupce je volen na dvouleté funkční období.
10. Rada má právo statutárního zástupce kdykoliv odvolat nadpoloviční většinou
z celkového počtu všech členů Rady.

Čl. 7
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky, které získává zejména:
a) z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí,
b) ze sbírek, subvencí, dotací, grantů, darů a odkazů od fyzických a právnických osob,
c) z výtěžků akcí jím pořádaných,
d) z výnosů z prodeje publikací a propagačních předmětů vydaných spolkem
e) z jiných příjmů.
2. Prostředky jsou používány na:
a) služby a aktivity vedoucí k naplnění cílů spolku;
b) administrativně-správní výdaje orgánů spolku.
3. S výsledky hospodaření seznamuje statutární zástupce spolku členy spolku na každém
zasedání Rady spolku.
4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické
osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 31. 3. 2014.
Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Brně.

