STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
RAFAEL INSTITUT
I.
Název a sídlo
Název: RAFAEL INSTITUT
Sídlo: Na Dubině 5, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00
II.
Charakter sdružení
Toto sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle
zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou
podle českého práva.
Činnost členů občanského sdružení RAFAEL INSTITUT (dále jen RAFAEL INSTITUT) se
řídí platnými zákony České republiky. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
III.
Předmět činnosti a poslání
RAFAEL INSTITUT studuje, shromažďuje, analyzuje a zpracovává následky traumat
způsobených násilím a konflikty mezi lidskými skupinami. Tato činnost vychází zejména
z jedinečné osobní zkušenosti obětí holocaustu a etnických konfliktů. RAFAEL INSTITUT
seznamuje odbornou i širší veřejnost s problematikou poruch spojených s psychickým
traumatem. Upozorňuje na okolnosti vzniku těchto poruch, na jejich rizika včetně přenosu na
další generace a zejména pak na možnosti prevence a terapie. V rámci uvedeného poslání
RAFAEL INSTITUT zaručuje vysokou odbornou úroveň své práce, obstarává hmotné a
lidské zdroje, zajišťuje organizační provoz, a pečuje o prezentaci problematiky poruch
spojených s psychickým traumatem v širší veřejnosti i v kontextu mezinárodním.
Hlavní činností RAFAEL INSTITUTU je:
 shromažďovat informace a prameny o problematice poruch spojených s psychickým
traumatem
 poskytovat obecně prospěšnou osvětu a péči, která slouží prevenci traumat
způsobených člověkem
 spolupracovat s podobnými zařízeními doma i v zahraničí a umožňovat vzájemnou
výměnu informací i přednášejících
Vedlejší činností RAFAEL INSTITUTU je:
 přispívat k dalšímu vzdělávání odborníků, kteří přicházejí do styku s problematikou
psychických traumat, zejména s posttraumatickou stressovou poruchou

IV.
Organizační struktura
Strukturu RAFAEL INSTITUTU tvoří:
1. Valná hromada
− je nejvyšším orgánem sdružení
− je tvořena všemi členy sdružení
− schází se nejméně jednou ročně
− je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny počtu členů, nesejde-li se
nadpoloviční většina členů, odkládá se zahájení o 30 min., a poté je Valná hromada
usnášeníschopná v počtu přítomných členů
− projednává a schvaluje činnost sdružení
− volí členy Rady RAFAEL INSTITUTU a Revizní komise
− schvaluje změny stanov
− rozhoduje o zániku sdružení
Valnou hromadu svolává president sdružení elektronicky či písemně, nejméně 3 týdny
dopředu.
2. Rada RAFAEL INSTITUTU (dále jen Rada RI)
− je řídícím a výkonným orgánem sdružení
− má nejméně 5 členů a schází se alespoň 2x ročně
− v čele Rady RI je president a dva vice-presidenti, všichni jsou statutárními zástupci
sdružení a zastupují sdružení na venek samostatně
− presidenta a vicepresidenty volí Rada RI
Radu RI svolává president sdružení.
3. Revizní komise
− je kontrolním orgánem sdružení
− dohlíží na hospodaření sdružení
− je volena Valnou hromadou a má 2 členy
− v čele Revizní komise je předseda Revizní komise
− 1x ročně předkládá Valné hromadě Zprávu o hospodaření a výsledcích kontroly
Jednání Revizní komise svolává její předseda.
Společná ustanovení
− orgány sdružení přijímají usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů
− rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většina přítomných
− funkční období členů volených orgánů je pětileté
− členové volených orgánů mohou být voleni i opakovaně
− členství ve voleném orgánu končí rovněž rezignací člena na funkci nebo
ukončením jeho členství ve sdružení
− v případě rezignace člena orgánu mohou zbývající členové orgánu kooptovat člena
nového

V.
Členství
Členem RAFAEL INSTITUT (dále je člen RI) se může stát jedinec,
− který hodlá poslání sdružení prospívat
− který je respektován pro své kvality odborné a mravní
− pro jehož přijetí se vysloví nadpoloviční většina členů Rady RI
Členství zaniká písemným prohlášením člena RI o zrušení vlastního členství, které bude
doručeno Radě RI, rozhodnutím Rady RI z vážných důvodů nebo úmrtím člena.
Práva a povinnosti členů
Členové RI:
− mají právo být voleni do Rady RI
− mají právo předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení
− mají povinnost podle svých možností a role ve sdružení přispívat k tomu, aby
RAFAEL INSTITUT zdárně plnil své poslání
− pečují o vynikající úroveň odbornou a podle možností též pomáhají s vyhledáváním
sponzorů
− dbají na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení
− informují Radu RI o osobních aktivitách spojených s činností sdružení
K členství patří také povinnost platit příspěvky, o jejichž výši a platném období rozhoduje
Valná hromada.
VI.
Majetek a hospodaření
Zdroje majetku musí být přijaty a používány v souladu s cíli a posláním RAFAEL
INSTITUTU a bez dodatečných podmínek.
Zdroje majetku RAFAEL INSTITUT jsou zejména tyto:
1) členské příspěvky
2) výnosy z vlastního majetku a úroky z vkladu
3) příspěvky a dary jiných fyzických nebo právnických osob tuzemských i zahraničních
4) dotace a příspěvky veřejnoprávní a státní (např. granty)
5) úhrady získané z vedlejší činnosti sdružení
Činnost sdružení nesměřuje k dosažení zisku. Úhrady za vzdělávání a jinou osvětovou činnost
poskytovanou v souladu s posláním sdružení pokrývají nezbytné náklady související s touto
činností a přispívají na činnosti hlavní.
Hospodaření sdružení se řídí zákony České republiky. Sdružení vede účetnictví a další
evidence v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními
předpisy. Sdružení každoročně uveřejňuje zprávu o svém hospodaření.

VII.
Zánik sdružení
Sdružení zaniká rozhodnutím Valné hromady.
V případě likvidace sdružení je majetek využit v souladu s posláním sdružení.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou RAFAEL INSTITUTU dne 24. října 2010 a
nahrazují předchozí zaregistrované stanovy.

