
Přihláška člena  
Rodinného centra Kolovraty – MACEK, o. s. 

 
 
 
Jméno, příjmení  __________________________________________________________________________________ 
 
 
Adresa   __________________________________________________________________________________ 
 
 
Kontakty (tel., e-mail, …) __________________________________________________________________________________ 
 

 
Tímto podávám přihlášku za řádného člena Rodinného centra Kolovraty – MACEK, o. s. a zároveň tímto prohlašuji, že 
souhlasím s posláním a úkoly sdružení a jsem ochoten/ochotna účastnit se svou činností na jejich plnění a dále souhlasím se 
Stanovami o.s., které budu respektovat.   
 
 
 

V ________________________________ dne ______________________________ 
 
         ____________________________________ 
           podpis 

 
 
 

Výtah ze Stanov 
 

Cíl MACEK 
Článek 3 
 Cílem MACEK je vytvoření podmínek a prostoru, 

kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich 
děti. V rámci své činnosti se sdružení orientuje 
především na budování rodinného centra, 
organizování dětských a rodinných programů. 

 

Úkoly a činnost MACEK 
Článek 4 
 MACEK plní zejména tyto úkoly a vyvíjí činnost: 
a)  posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a 

rodičovské výchovy 
b)  podporovat všestranný rozvoj dětí 
c)  umožnit rodičům vzájemně se společensky a neformálně 

stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či 
znalostí 

d)  získávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii 
rodinného života 

e)  obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, 
nabídnout jim prostředí vzájemné důvěry 

f)  prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností 
g)  pořádat jednorázové, pobytové a pravidelné akce pro 

členy 
h)  výlety a exkurze pro členy 
i)  spolupráce s jinými organizacemi 
j)  spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 
k)  pořádání burz dětského oblečení a potřeb 
l) ekovýchovu a další činnosti podporující kladný vztah 

k přírodě a soužití s přírodou 
 

 
Práva členů 

Článek 6 
(1) Řádným členům přísluší práva: 
a)  členům starším 18 let volit a být voleni do orgánů 

MACEK, 
b)  členům starším 18 let být členem komisí, pracovních 

skupin, delegací apod. vytvářených orgány MACEK, 

c)  členům starším 18 let podávat návrhy a hlasovat o 
návrzích podávaných na schůzích, konferencích a jiných 
akcích pořádaných MACEK, 

d)  být informován o pořádání akcí MACEK a zúčastňovat se 
jich, 

 
e)  zúčastňovat se akcí, které MACEK pořádá 
f) využívat výhody, které stanoví Rada MACEK 
 

(2) Volným členům přísluší práva: 
a)  být informován o pořádání akcí MACEK a zúčastňovat se 

jich, 
b)  zúčastňovat se akcí, které MACEK pořádá 
c) využívat výhody, které stanoví Rada MACEK 
 

Povinnosti členů 
Článek 7 
(1) Řádní členové MACEK jsou povinni: 
a)  zachovávat ustanovení stanov a řádu sdružení,  
b) podle svých možností se podílet na plnění úkolů sdružení, 
c)  platit členské příspěvky. 
 

(2) Volní členové MACEK jsou povinni: 
a)  zachovávat ustanovení stanov a řádu sdružení,  
b) podle svých možností se podílet na plnění úkolů sdružení. 
 

Zánik členství 
Článek 8 
(1) Členství v MACEK zaniká: 
a)  písemným prohlášením člena, že z MACEK 

vystupuje, 
b)  nezaplacením členských příspěvků na nadcházející 

období, 
c)  vyloučením člena, 
d)  úmrtím člena, 
e) u volného členství více jak roční nečinností v 

MACEK. 
 

(2) Člen může být vyloučen z vážných důvodů, 
zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu 
ukládají stanovy a právní předpisy. O vyloučení 
rozhoduje rada. 

 


