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Seminár, Prešov 3.10.2019

VZNIK

Občianske združenie vidiecky parlament mladých na Slovensku
OZ VPMS vzniklo v rámci projektu vidiecka mládež v regióne :
Účelom projektu „Vidiecka mládež v regióne“ je regionálne
zapájanie najmä mladých do 30 rokov do prípravy,
implementácie a následne hodnotenia regionálnych politík a
rozhodnutí. Ambíciou projektu je tiež podpora budovania
mimovládnych neziskových organizácií (MNO) na základe
informovanosti, ako aj pre účely participácie vo verejných
politikách, zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach účasti
občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej aj
regionálnej úrovni.
Cieľom projektu je aj vytváranie podmienok na posilnenie
účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na rôznych
úrovniach riadenia spoločnosti. Ďalším s cieľov projektu je aj
podpora a prehĺbenie informovanosti a informovaného
rozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú.

PREČO OZ VPMS?
V Slovenskej republike existuje už dlhodobo
Národný mládežnícky parlament, ktorý združuje
mestské mládežnícke parlamenty. Reprezentuje a
zastupuje ich na celoslovenskej úrovni, ktoré však
výrazne neriešia regionálnu a lokálnu politiku
vidieka. Absencia organizácií pre vidiek spôsobuje
problémy v nezáujme mladých ľudí o život na
vidieku a implementáciu akýchkoľvek politík
zlepšujúcich kvalitu vidieckeho života tak, aby mladí
ľudia z vidieka neodchádzali.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA OZ
1. Občianske združenie má názov: Vidiecky parlament mladých na Slovensku. Združenie
môže používať aj skrátený názov

OZ VPMS
2. Sídlo združenia je na adrese: Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických
a právnických osôb s celoslovenskou

pôsobnosťou..
4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja
v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky a platnými zákonmi na území celého Slovenska.

1) realizácia a participácia na mládežníckych, komunitných, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských
aktivitách
a podujatiach zameraných predovšetkým na informovanosť mladých občanov, rozširovanie kultúrneho,
spoločenského

a vzdelanostného prístupu k regionálnemu rozvoju, podpora voľno-časových aktivít, podpora aktivít na
rozvoj
podnikania a cestovného ruchu /tvorivé dielne, workschopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu,
publikačná

CIELE A ČINNOSTI
ZDRUŽENIA

činosť/,
2) osveta, praktická realizácia aktivít prispievajúcich k ochrane sociálneho prostredia ľudí, k ochrane
životného prostredia,
podporovanie zmien v spôsobe života ľudí a spoločnosti smerom k trvalej udržateľnosti a etike,
3) vypracovávanie, podporovanie, propagovanie a presadzovanie environmentálne šetrných a zdravých
alternatív
4) vypracovávanie návrhov zmien právnych predpisov a legislatívnych zmien a ich presadzovanie,
5) vypracovávanie analýz a štúdií za účelom napĺňania poslania združenia,
6) vytváranie materiálnych podmienok na skvalitňovanie života mladých ľudí,
7) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí pri podporovaní a participácií na
aktivitách
občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom
združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré dosiahli vek
16 rokov alebo
právnické osoby, ktoré podporujú ciele tohto
združenia a uhradia členský príspevok združenia.
2. O prijatí a vylúčení člena rozhoduje výbor. Nový
člen je prijímaný na základe písomnej prihlášky.
3. Riadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí za
člena členmi výboru a zaplatením členského
príspevku.
4. Výšku členského príspevku schváli valné
zhromaždenie členov.
4. Výbor vydá novému členovi potvrdenie o členstve
v združení a vedie register svojich členov.
5. Na návrh výboru je možné udeliť čestné členstvo v
združení významným osobnostiam, ktoré významne
prispievajú

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

k šíreniu dobrého mena združenia. Na čestného člena
sa nevzťahuje povinnosť platenia riadneho členského
príspevku.

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
6. Členom združenia sa stáva každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá predloží písomnú prihlášku výboru združenia
a pravidelne 1x za rok zaplatí členský príspevok na transparentný účet združenia, alebo do pokladne združenia.
7. Štatút člena zaniká automaticky, pokiaľ nezaplatí členský príspevok do 31.12 bežného roka.
8. Členstvo v združení zaniká:
a) písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia,

b) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby,
c) zánikom združenia,
d) vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia pre porušenie stanov združenia,
e) nezaplatením členského príspevku do 31.12 bežného roka.

1. Člen združenia má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia, byť volený,
voliť a odvolávať členov výboru a revíznej komisie
združenia,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného
zhromaždenia členov a dávať návrhy na zlepšenie
činnosti združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a
sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov
združenia.
2. Člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

d) riadne a načas platiť členský príspevok.

1. Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie členov,
b) výbor združenia
c) predseda výboru, ktorý je zároveň
štatutárnym zástupcom združenia,
d) revízna komisia.

ORGÁNY ZDRUŽENIA

1. Združenie vzniká dňom registrácie na
Ministerstve vnútra SR.
2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami
sa používajú ustanovenia zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

