STANOVY
Český Fair Trade Institut z.s.
I.
Název a sídlo
1. Název spolku: Český Fair Trade Institut z.s. (dále jen „Spolek“).
2. Sídlo spolku: Francouzská 6167/5,
6167/5 Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika.

II.
Charakter Spolku
1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů za účelem řešení problematik týkajících se
vězeňství, advokacie, soudního řízení. Faktickou i formální podporou fyzických osob při řešení
krizových životních situací v důsledku
ledku konfliktů se společenskými i morálními normami.

III.
Účel Spolku
1. Základním účelem Spolku je vytváření a poskytování faktických, relevantních, originálních a
věcně správných informací v oblastech vězeňství, advokacie, soudního řízení.
2. Cílem činnosti spolku je rozšiřování znalostí návštěvníků, příznivců a členů spolku, získávání
znalostí a dovedností souvisejících s vězeňstvím, advokacií a soudního řízení a tím docílit
uspokojení jejich vlastních potřeb v řešení jejich vlastní životní situace, a vytvářet
předpoklady pro jejich pozitivní, či reálný důsledek.
IV.
Formy činnosti Spolku
1. Organizuje a zajišťuje informovanost v problematikách, jimiž se spolek zabývá a to
prostřednictvím publikovaného obsahu na pronajaté webové doméně www.cfti.cz
2. Zajišťuje
išťuje formální, faktickou, věcnou i emocionální podporu při řešení krizové životní situace
a to vlastními personálními kapacitami, případně ve spolupráci s odbornými a oprávněnými
fyzickými nebo právnickými osobami.
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3. Pečuje o odbornou a mravní výchovu svých
svých členů i příznivců, dbá na dodržování občanské
morálky, důstojnosti a cti a zejména pak dbá na dodržování morální a etických norem
v osobním, obchodním, pracovním životě.
4. Vede své členy k dodržování společenských, právních i etický norem ve společnosti jako
ja celku
i v rámci života jednotlivce.
5. Poskytuje poradenství a konzultace vedené cílem pomoci příznivcům i členům spolku
v nalezení řešení pro vzniklou životní situaci.
6. Pořádá společenské i kulturní akce pro své členy i sympatizující se Spolkem, a to za účelem
ú
popularizace a propagace informovanosti o Spolku na veřejnosti.
7. Buduje,
provozuje
a
udržuje
vlastní
nebo
pronajatá
kontaktní
místa
a to za účelem vytváření dostupných materiálních i technických podmínek zabezpečujících
hlavní poslání Spolku.
8. Získává podpory a dary od jiných fyzických nebo právnických osob, jakož i příspěvky, dotace,
subvence a granty od státních orgánů, správních orgánů a orgánů veřejné moci, jakož i ze
státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce.
9. Obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů
nákladů spojených se společenským
a administrativním provozem Spolku, a to formou sponzoringu a reklamy.
10. Udržuje partnerské vztahy a styky podle své volby s jinými neziskovými spolky jak v České
republice, tak v zahraničí, vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy,
, jakož i s dalšími charitativními a obchodními institucemi, které mohou svým
sv
vlivem i
prostředky podpořit rozvoj činnosti ve Spolku.

V.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze.
2. Členská schůze je svolávána dle potřeby.
3. Členská schůze především:
a. přijímá členy,
b. rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
c. volí a odvolává statutární orgán,
d. rozhoduje o změnách stanov.
4. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků.

VI.
Statutární orgán
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1. Statutárním orgánem Spolku je předseda.
2. Předseda je volen na dobu neurčitou.
3. Předseda jedná za Spolek samostatně.

VII.
Členství ve Spolku
1. Členy Spolku přijímá Členská schůze.
Fyzické osoby
Jméno a příjmení Bydliště
Datum narození
Tel. č./ email
Právnické osoby
Název
Sídlo
IČ
Tel. č./ email
2. Osoba jednající jménem člena ve Spolku
3. Člen Spolku má povinnost dodržovat stanovy Spolku, aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat
vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku.
4. Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet
podí se svým hlasem
na rozhodování.
5. Člen Spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí.
6. Spolek vede seznam současných i bývalých členů.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy Spolku byly přijaté na ustavující Členské schůzi konané
konan dne 28.5.2021.
.2021.
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