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Stanovy spolku Arnicanis pomáhat duším 

 

I. 

Název a sídlo 

 

Název: Spolek Arnicanis pomáhat duším (dále jen „spolek“) 

Sídlo:  Police čp. 210,  PSČ 756 44 

 

II. 

Účel spolku  

 

Obecně prospěšná činnost v podobě provádění canisterapie v zařízeních sociálních služeb, 

nemocničních provozech, školských zařízení, a hospicích jako jedné z metod podpory 

psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií a typů canisterapie AAA, AAT a AAE. 

Edukační, vzdělávací a poradenská činnost. 

 

III. 

Hlavní činnost spolku 

Hlavní činností spolku je canisterapie dle účelu podle čl.II stanov ve standartní podobě použití 

psů k fyzické, psychosomatické a sociální pohodě, vzdělávání v těchto aktivitách: 

 AAA – Aktivity za pomocí psů, tzv. společenská činnost, jejímž hlavním smyslem 

je pozvednutí kvality života klient, např. v domovech důchodců, nemocnicích a 

jiných zařízeních. 

 AAT – Terapie za pomocí psů nebo také terapeutická činnost, kdy je podpůrnou 

rehabilitační metodou se záměrem podílet se na léčbě určitého typu zdravotního 

problému nebo poskytnutí úlevy klientům, kteří se ocitli v nepříznivé či sociální 

situaci.  

 AAE – Vzdělávání za pomocí psů na školách, školkách, táborech a dalších 

vzdělávacích a volnočasových zařízení a to bud na úrovni obecné osvěty nebo 

tematickými bloky např. Prevence úrazů způsobených psem.  

 

Rozvíjení projektu „Společně – Bezpečně.“ a „My pro děti – děti pro nemocné.“ 
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Ergoterapie - podpora integrace lidí s handicapem do společnosti 

Vzdělávání členů spolku ve všech sociálních, zdravotnických oblastech pro zkvalitnění jejich 

činnosti. 

Činnost k naplňování svého účelu zajištuje spolek prostřednictvím svých členů nebo 

prostřednictvím třetích osob na základě vzájemného ujednání a držitelů canisterapeutických 

zkoušek. 

 

IV. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba nebo právnická osoba starší 18 let. Členství ve 

spolku zaniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí. Prvními členy 

spolku se automaticky stávají členové na ustavující schůzi spolku. 

2. Člen spolku má právo:  

- Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasování 

- Předkládat náměty, podněty a připomínky ostatním orgánům spolku 

- Podílet se na praktické činnosti spolku 

3. Člen spolku má povinnost : 

- Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku 

- Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 

které by byly v rozporu se zájmem spolku.  

- Přispívat ke zlepšení práce spolku 

 

IV. 

Orgány spolku 

  Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze,  

b) Statutárním orgánem spolku je předseda spolku. 

V. 

Členská schůze 

 
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která rozhoduje: 

      a) schválení stanov spolku a změny těchto stanov, 

      b) schválení výroční zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

      c) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 

          rozhoduje o zániku spolku 
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d)    o přijetí za člena spolku, 

e)    o stanovení členského příspěvku. 

 

2. Členská schůze volí předsedu a pokladníka spolku.  

 

3. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí 

pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní 

 

 

 

                                                         VII. 

                                                  

Předseda spolku 

 

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. 

 

2. Předseda je volen členskou schůzí na neomezenou dobu. Předseda se funkce 

 ujímá ke dni volby. 

 

 3. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze. 

  

4. Předseda je oprávněn za spolek jednat navenek ve všech věcech samostatně, zejména  

pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně           

dispozic s jeho majetkem (movitým i nemovitým). 

 

 

VIII. 

Vedlejší činnost Spolku 

 

1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek 

vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu 

hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto 

činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. III. těchto 

stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

 

IX. 

Hospodaření 

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), které nabyl při svém 

vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně právními předpisy.  
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2. Příjmy spolku jsou tvořeny:  

a) dary fyzických a právnických osob,  

b) dotacemi z veřejných prostředků, 

c) výtěžky z akcí pořádaných spolkem,  

d) získanými granty,  

e) ostatní příjmy. 

3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem a činnostmi spolku stanovenými v bodě II. a 

v bodě III.  

4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku se souhlasem předsedy spolku. 

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 

podložené účetními doklady.  

5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku 

nebo jsou vyplaceny jako zisk. 

6. O vyplacení zisku rozhoduje členská schůze. 

7. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku na každé členské schůzi. 

8. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně  a jedenkrát ročně při výroční členské 

schůzi. 

9. Účet spolku spravuje předseda a pokladník. Příjmy a výdaje jdou přes transparentní 

bankovní účet spolku. 

 

X. 

Závěrečné ustanovení 

1. V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení 

zák.č.89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník a další právní předpisy.  

2. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku konanou dnem 17.3. 2017      

 

 

V Policích 17.března 2017 

 

Zakladatelé: Blanka Hašová, nar. 30.12.1975, bytem Police č.p. 210, okr. Vsetín, PSČ 756 44 

Martina Třetinová, nar. 12.6.1975,  bytem Valašské Meziříčí, Hrachovec 276, okr. 

Vsetín, PSČ 757 01 

                    Jakub Haša, nar. 3.8.1996, bytem Police č.p. 210, okr. Vsetín, PSČ 756 44 


