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ZŘIZOVACÍ LISTINA
Ze dne: 29. 1. 2006

OBNOVENA A DOPLNĚNA DNE

2. 1. 2010

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ
HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU

se na svém Shromáždění náboženské obce
dne 29. 1. 2006 usnesla

na základě Ústavy Církve československé husitské (dále jen CČSH)
a organizačního řádu CČSH § 2 odst. 3 a § 4 odstavce c .
zřídit dětskou organizaci ke dni 01. 03. 2006.
Toto usnesení má platnost do ukončení přestavby objektu, který je v majetku
NO CČSH. Přestavba trvala od roku 2006 do 9. prosince roku 2009.

Proto jsou stanovy této organizace upraveny
ke dni 1. 1. 2010
tj. k datu zahájení činnosti s dětmi.
Rada starších na své schůzi obnovuje a doplňuje
stanovy
této dětské organizace.

Preambule
Hlavní poslání

Dětského centra

Tato dětská organizace si klade za cíl soustředit k provozovaným aktivitám co
nejvíce dětí, se zřetelem i k sociálně slabším a neúplným rodinám dětí, které
potřebují individuální výchovný přístup.
Organizace nabídne dětem ve věku od 6 do 12 let vyplnění mimoškolního času
v souladu s respektováním jejich zájmů a nadání. Zaměří se na vytváření
sounáležitosti v dětském kolektivu.

Hlavním cílem Dětského centra bude působení na děti
v oblasti mravní a křesťanské výchovy a vytvářet
podmínky pro misijní katechezi a vytvořit pro tuto práci
projekt a manuál výchovného pracovníka.
Rodičům dětí nabídne poradenskou službu v oblasti výchovné a zdravotní
problematiky
.

Hlava I.
Úvodní ustanovení

PROVOZOVATEL :
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU
§ 2 - 4 Organizačního řádu CČSH
Název, sídlo, povaha, působnost.
a. Název: Dětské centrum Srdíčko – při NO CČSH v Žebráku
b. Sídlo: Náměstí 146, 267 53 Žebrák
c. Působnost: ve městě Žebráku a spádových obcí - Sedlec,
Chlustina, Točník
d. Právní forma: Církevní právnická osoba.
e. Registrační zařazení: Nezisková organizace.

Hlava II.
STATUTÁRNÍ ORGÁN:
Náboženská obec Církve československé husitské jmenuje
statutárním zástupcem Dětského centra v Žebráku
pro věci právní, správní a ekonomické

Mgr. Růženu Adamovou
Hlava III.
MAJETKOVÁ ZAJIŠTĚNOST

Náboženská obec CČSH propůjčí k činnosti Dětského centra
přestavěný objekt na zahradě farního úřadu v Žebráku čp. 146

výslovně k užití pro činnost s dětmi a to za předpokladu zajištění
všech zákonných ustanovení.
1.Vykonávat pravidelné revize objektu a jeho způsobilosti
k výkonu činností dětí podle zákona č. 410 z října 2005
o hygienických požadavcích na prostory sloužící k aktivitám a
činnostem dětí.
2. Dle svých možností bude NO CČSH v Žebráku přispívat na
materiální zabezpečení těchto aktivit.
3. Pro zajištěnost nevyhnutelných úprav a vybavení objektu
a provozních nákladů umožňuje se pod záštitou NO CČSH
vytvářet podmínky pro zajištění státních dotací a grantů.
4. Vedení Dětského centra na základě § 628 a násled. Občanského zákoníka č. 40 / 1964 ve znění pozdějších předpisů vytvářet
a naplňovat smlouvu o sponzorském daru.
5. Dále budou navázány všechny potřebné kontakty k zajištění
provozu Dětského centra jak v CČSH, tak ve státní správě města
Žebrák.
Státní správa zajišťuje činnost Dětského centra pravidelnou roční
dotací, která se pohybuje podle možností rozpočtu města. Nejméně
však 30 000 Kč a také technickou pomocí dle potřeby DC.
6. O získaném majetku nebo materiální pomoci bude vedena
řádná evidence podle zákona 563/91 Sb. (zákon o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů).

Hlava IV.
Řízení Dětského centra ,,Srdíčko "
1.
V oblastí vytváření projektů výchovně - vzdělávací práce a
výchovné dokumentace, zpracováním podkladů pro granty a
dotace, dále bezpečností objektu a zpracování zakonné
dokumentace z hlediska organizace Dětského centra
pověřuje NO CČSH v Žebráku
pastorační asistentku
MILENU NOVOU

2.
Vedením Dětského centra, práce s dětmi, organizaci aktivit dětí
a organizací provozu, dále naplnění obsahu všech zákonných
ustanovení
pověřuje NO CČSH v Žebráku
NAĎU PROCHÁZKOVOU
Dobrovolníci při činnostech s dětmi mladší 18 let pracují pouze
v přítomnosti osoby starší 18 let, která je pověřená k činnostem
s dětmi.
V oblasti personalistiky musí být navázána právní dohoda mezi NO
CČSH jako zaměstnavatelem a zaměstnancem DC.
Všichni pracovníci DC musí absolvovat školení bezpečnosti
a ochrany dětí a objektu .
Hospodářskou činností Dětského centra, zpracováním výročních
zpráv a zveřejněním těchto zpráv na webových stránkách DC
a v místním tisku, analyzou zveřejnění sponzorských darů
pověřuje
NO CČSH v Žebráku
pastorační asistentku
LUDMILU ČEHÁKOVOU

Hlava V.
KONTROLNÍ ČINNOST.

veškerá činnost Dětského centra, jeho hospodaření, aktivity,
naplněnost projektu misijní katcheze, organizace, obsahová náplň,
správní činnost, uzavírání hospodářských smluv a smluv mezi
organizacemi, ochrana majetku DC
podléhají kontrole zřizovatele, Náboženské obci Církve
československé husitské v Žebráku,
kontrole DR v Praze
ustanovené kontrole Samosprávy města Žebráka.
Tato ustanovení jsou stvrzena podpisy odpovědných orgánů.

