Stanovy občianskeho združenia
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Združenie s názvom Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je spolkom
poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie združených podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „asociácia“).
1.2. Sídlom asociácie je: Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
1.3. Asociácia je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojim menom a nesie
zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.
1.4. Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú.
1.5. Asociácia pôsobí na území Slovenskej republiky.
1.6. Asociácia vytvára svoju vlastnú členskú základňu.
Článok 2
POSLANIE, CIELE A ČINNOSŤ
2.1 Poslaním asociácie je podieľať sa aktívne na vytvorení kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej
intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným
postihnutím v čase od 0 do 7 rokov jeho života. Spolupracovať s rodinami a s odborníkmi v záujme
koordinovaného postupu začleňovania detí a ich rodín do spoločnosti počas celého životného cyklu.
Posilňovať proinkluzívne aktivity a vzory správania v komunitách a v celej spoločnosti.
2.2 Cieľmi asociácie sú:
1.
Prispieť svojou činnosťou k vysokej úrovni a dostupnosti služby včasnej intervencie vo
všetkých regiónoch Slovenska.
Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sa aktivity asociácie zameriavajú na:
- vyjednávanie a zastupovanie záujmov svojich členov v oblasti podpory služby včasnej
intervencie vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy najmä Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny SR ako aj podporu ich medzirezortnej spolupráce,
- podporu iniciatív, ktoré prispievajú k dostupnosti služby včasnej intervencie pre všetky
rodiny detí s postihnutím,
- vypracovanie každoročnej správy o pokroku včasnej intervencie na Slovensku a aktívne
oboznamovanie odbornej verejnosti s jej výsledkami,
- podporu riadenia kvality služieb na jednotlivých pracoviskách spoločnými vzdelávacími
a metodickými aktivitami,
- vzdelávanie o problematike včasnej intervencie, vrátane vypracovania, akreditácie
a poskytovania základného vzdelávacieho kurzu pre špecializáciu služby včasnej
intervencie pre nových pracovníkov poskytovateľov služby,
- vypracovanie druhových štandardov kvality služby včasnej intervencie,
- spoluprácu s organizáciami, ktoré presadzujú a zaisťujú inkluzívne vzdelávanie
v materských a základných školách
- zapojenie sa do práce európskych asociácií včasnej intervencie (napr. Early Aid),
- spoluprácu so strešnými organizáciami včasnej intervencie v susedných krajinách.
2.

Podporovať svojimi službami rozvoj kompetencií členov asociácie a prispievať k trvalej
udržateľnosti služieb včasnej intervencie.
Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sa aktivity združenia zameriavajú na:
- vyjednávanie a zastupovanie záujmov svojich členov v oblasti podpory služby včasnej
intervencie zo strany verejnej správy a iných organizácií,

-

zaisťovanie priebežného vzdelávania pracovníkov včasnej intervencie, sprostredkovávanie
vzdelávania, odborných stáží pracovníkov a účasti na odborných konferenciách,
podporu zapojenia členov asociácie do výskumných projektov v oblasti včasnej intervencie,
organizovanie odborných konferencií, seminárov a workshopov,
publikačnú činnosť,
realizovanie komunikačných kampaní a verejných zbierok na propagáciu a podporu
programov asociácie,
tvorbu propagačných materiálov a prípravu mediálnych výstupov,
spoluprácu s rodičovskými komunitami s cieľom napĺňať poslanie asociácie.
Článok 3
ČLENSTVO

3.1 Riadnym členom sa môže stať:
- registrovaný poskytovateľ sociálnej služby včasnej intervencie, ktorý predložil splnenie
záruky kvality,
- mimovládna organizácia, ktorá zriadila aspoň 1 organizáciu poskytujúcu službu včasnej
intervencie, a jej poslanie a ciele korešpondujú s poslaním a cieľmi asociácie,
- rodičovská skupina vo forme právnickej osoby, ďalej len „formalizovaná rodičovská
skupina“, ktorej poslanie a ciele korešpondujú s poslaním a cieľmi asociácie.
3.2 Pridruženým členom sa môže stať
- fyzická a právnická osoba, ktorá je obhajcom včasnej intervencie alebo jej
podporovateľom, vrátane neformalizovaných skupín rodičov a rodičov, ktorí nie sú členmi
rodičovských skupín, a vyšších územných celkov,
- na prechodný čas aj poskytovateľ – záujemca o členstvo, ktorý nespĺňa záruky kvality, ale
na nich pracuje a v priebehu dvoch rokov od schválenia pridruženého členstva v asociácii
ich naplní. Po splnení záruky získa postavenie riadneho člena asociácie.
3.3 Splnenie podmienok členstva v asociácii posudzuje výbor asociácie a schvaľuje valné
zhromaždenie asociácie. Výbor asociácie môže poveriť osobu, ktorá vykoná preverenie dodržiavania
podmienok členstva v asociácii priamo u poskytovateľa služby.
3.4 Podmienky riadneho členstva sú:
- pre poskytovateľov sociálnej služby včasnej intervencie:
1. písomné prejavenie záujmu o členstvo a stotožnenie sa s poslaním a cieľmi asociácie;
za písomné prejavenie záujmu sa podľa týchto stanov považuje vyplnenie formulára
dostupného na webových stránkach asociácie, zaslanie emailu na emailovú adresu
asociácie a zaslanie písomného prejavu záujmu o členstvo,
2. registrácia organizácie ako poskytovateľa služby včasnej intervencie na príslušnom
VÚC,
3. splnenie záruky kvality; pričom záruka je splnená, ak:
- poskytovanie služby včasnej intervencie v prirodzenom prostredí rodiny dosahuje
minimálne 50 % všetkých návštev rodiny počas kalendárneho roka (prirodzené
prostredie rodiny – materská škola, ihrisko, iné; nie len domácnosť rodiny).
- odborný tím včasnej intervencie pracuje v zložení minimálne troch odborností:
sociálny
pracovník,
psychológ, fyzioterapeut/rehabilitačný
pracovník,
špeciálny/liečebný pedagóg, logopéd, sociálny pedagóg,
- organizácia pracuje s rodinou ako rovnocenným partnerom,
- organizácia má vo svojej práci zakomponované základné princípy včasnej
intervencie podľa Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so
zdravotným postihnutím (EASPD), ktoré sú prílohou stanov.
- pre formalizovanú rodičovskú organizáciu:
1. písomné prejavenie záujmu o členstvo a stotožnenie sa s poslaním a cieľmi asociácie,
2. registrácia rodičovskej skupiny ako občianskeho združenia,
3. poslanie a ciele rodičovskej organizácie korešpondujúce s poslaním a cieľmi asociácie,
4. deklarácia doterajších aktivít záujemcu v oblasti včasnej intervencie.

pre mimovládnu organizáciu, ktorá zriadila aspoň 1 organizáciu poskytujúcu službu
včasnej intervencie:
1. písomné prejavenie záujmu o členstvo a stotožnenie sa s poslaním a cieľmi asociácie,
2. registrácia organizácie ako občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej
všeobecne prospešné služby, cirkevnej organizácie alebo nadácie,
3. doklad, že organizácia je spoluzakladateľom organizácie poskytujúcej službu včasnej
intervencie,
4. poslanie a ciele mimovládnej organizácie korešpondujúce s poslaním a cieľmi
asociácie,
5. deklarácia doterajších aktivít záujemcu v oblasti včasnej intervencie.
3.5 Podmienky pridruženého členstva sú:
1. písomné prejavenie záujmu o členstvo a deklarovanie zámeru spolupracovať na
cieľoch asociácie,
2. popísanie pôsobenia a doterajších aktivít záujemcu v oblasti včasnej intervencie.
-

Článok 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ASOCIÁCIE
4.1 Riadny člen má právo:
- voliť a byť volený do orgánov asociácie,
- byť informovaný o aktivitách asociácie a zúčastňovať sa ich,
- navrhovať a organizovať aktivity pod záštitou asociácie,
- vyjadrovať sa k výročnej správe a k hospodáreniu asociácie,
- obracať sa na orgány asociácie s otázkami, námetmi a sťažnosťami a žiadať/dostať
stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov asociácie.
4.2 Riadny člen má povinnosť:
- dodržiavať stanovy asociácie,
- zdržať sa konania, ktoré by poškodilo dobré meno asociácie alebo jeho členov,
- informovať vedenie asociácie o konaní člena, ktoré nie je v súlade s dobrými mravmi,
- jedenkrát ročne informovať asociáciu o dodržiavaní podmienok členstva,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
asociácie,
- platiť členské príspevky, ak valné zhromaždenie asociácie rozhodne o ich zavedení,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok asociácie,
- zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia,
- byť aktívny pri tvorbe plánu asociácie na bežný rok a jeho napĺňaní.
4.3 Pridružený člen má právo:
- voliť jedného zástupcu pridružených členov do výboru asociácie,
- byť volený ako zástupca pridružených členov vo výbore asociácie,
- byť informovaný o aktivitách asociácie a zúčastňovať sa na nich,
- navrhovať aktivity realizované pod záštitou asociácie,
- vyjadrovať sa k výročnej správe a hospodáreniu asociácie bez hlasovacieho práva,
- obracať sa na orgány asociácie s otázkami, námetmi a sťažnosťami a žiadať/dostať
stanovisko.
4.4 Pridružený člen má povinnosť:
- dodržiavať stanovy asociácie,
- zdržať sa konania, ktoré by poškodilo dobré meno asociácie alebo jeho členov,
- informovať vedenie asociácie o konaní člena, ktoré nie je v súlade s dobrými mravmi,
- do dvoch rokov od prijatia za pridruženého člena preukázať výboru asociácie splnenie
podmienok záruky kvality podľa bodu 3.4, ak ide o poskytovateľa služby,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
asociácie,
- platiť členské príspevky, ak valné zhromaždenie asociácie rozhodne o ich zavedení,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok asociácie,

- zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia,
- byť aktívny pri tvorbe plánu asociácie na bežný rok a jeho napĺňaní.
4.5 Zánik členstva môže nastať:
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z
asociácie,
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom asociácie,
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných
dôležitých dôvodov,
- vylúčením pridruženého člena, ktorý je poskytovateľom včasnej intervencie, ak
nepreukáže splnenie podmienok riadneho členstva v lehote do dvoch rokov od prijatia za
člena.
O návrhu na vylúčenie rozhoduje výbor asociácie a predkladá ho na schválenie valnému
zhromaždeniu. Proti návrhu o vylúčení má člen právo podať odvolanie valnému zhromaždeniu. Valné
zhromaždenie posúdi dôvody návrhu a rozhodne o vylúčení alebo o ponechaní statusu pridruženého
člena.
ČLÁNOK 5
ORGÁNY ASOCIÁCIE
5.1 Orgánmi asociácie sú:
- valné zhromaždenie - najvyšší orgán,
- výbor – výkonný orgán,
- predseda a podpredseda - štatutári,
- kontrolór – kontrolný orgán.
5.2 Valné zhromaždenie:
- je tvorené všetkými členmi asociácie,
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
- schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení,
- schvaľuje plán činnosti a rozpočet,
- schvaľuje prijatie nových členov, zmenu formy členstva a vylúčenie členov,
- volí a odvoláva členov výboru podľa bodu 5.3 a kontrolóra podľa bodu 5.5,
- volí a odvoláva predsedu spomedzi už zvolených členov výboru,
- rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov asociácie,
- rozhoduje o zániku asociácie zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením.
5.3 Výbor:
- má spolu päť členov volených valným zhromaždením na obdobie troch rokov nasledovne:
- jeden člen spomedzi pridružených členov asociácie je volený pridruženými členmi,
- štyria členovia spomedzi riadnych členov asociácie sú volení riadnymi členmi, z toho
jeden je zástupca formalizovaných rodičovských skupín, ak asociácia takýchto členov
má,
- riadi činnosť asociácie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
- rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru,
- je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu,
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia a pripravuje základné
materiály na tieto rokovania.
5.4 Predseda:
- je prvým štatutárnym orgánom asociácie,
- predseda výboru je funkcionárom, oprávneným konať v mene asociácie v intenciách
rozhodnutí výboru,
- vo veciach transakcií s nehnuteľnosťami a záväzkoch nad 10 000 EUR koná na základe
rozhodnutia výboru,

je volený a odvolávaný členmi asociácie na jej valnom zhromaždení najvyšším počtom
získaných hlasov,
- je volený na obdobie troch rokov,
- navrhuje výboru kandidáta na voľbu podpredsedu, ako aj jeho odvolanie.
5.5 Podpredseda
- je druhým štatutárom asociácie,
- podpredseda výboru je funkcionárom, oprávneným konať v mene asociácie vo všetkých
veciach ako predseda,
- je volený a odvolávaný členmi výboru na návrh predsedu
- je volený na obdobie troch rokov.
5.6 Kontrolór:
- je kontrolným orgánom asociácie, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu,
- kontroluje hospodárenie asociácie,
- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov asociácie,
- upozorňuje orgány asociácie na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- činnosť kontrolóra nie je zlučiteľná s členstvom vo výbore asociácie,
- je volený a odvolávaný valným zhromaždením asociácie,
- je volený na obdobie šesť rokov.
-

ČLÁNOK 6
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
6.1 Zásady hospodárenia asociácie sú:
1. asociácia hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom,
2. zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary a granty od fyzických osôb a právnických osôb,
dotácie z verejných rozpočtov, výnosy z majetku a vlastnej činnosti,
3. zdroje majetku môžu byť použité len na podporu poslania a cieľov asociácie,
4. hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
ČLÁNOK 7
ZÁNIK ASOCIÁCIE
7.1 O zániku asociácie zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora.
7.2 Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa
rozhodnutia valného zhromaždenia.
7.3 Zánik asociácie likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky. Pri likvidácii asociácie likvidátor primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného
zákonníka.
V Liptovskom Mikuláši, 25. januára 2017
Príloha: Princípy včasnej intervencie podľa Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so
zdravotným postihnutím (EASPD)

Príloha stanov občianskeho združenia
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie

10 kritérií pre služby včasnej intervencie podľa EASPD (Európska asociácia poskytovateľov
služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím):
1. Mali by byť vzťahové - zamerané na rozvoj pozitívnej komunikácie a budovanie silných
vzťahov medzi dieťaťom a jeho sociálnym okolím;
2. Mali by zmocňovať/posilňovať rodiny – mali by sa zameriavať na celú rodinu, ktorá
predstavuje kľúčové prostredie pre rozvoj dieťaťa;
3. Mali by sa zameriavať na posilňovanie silných stránok dieťaťa s cieľom rozvoja jeho
zručností v budúcnosti;
4. Mali by byť inkluzíve – prispôsobovanie prostredia potrebám dieťaťa a rozvoj
zručností, ktoré dieťaťu umožnia zmysluplnú participáciu na všetkých aktivitách v
spoločnosti;
5. Mali by byť komunitné – nie len čo sa týka konkrétnej lokality, ale mali by sa aktívne
podieľať na živote v komunite a jej aktivitách;
6. Mali by byť reflektované – neustále prehodnocovanie, kladenie si otázok, vzájomné
učenie sa, premýšľanie a diskusia medzi pracovníkmi VI a rodinami;
7. Mali by implementovať najnovšie poznatky a postupy a mali by byť podložené
najnovšími vedeckými zisteniami;
8. Mali by byť integrálnou súčasťou služieb založenými na životnom cykle – mali by
uľahčovať prechod detí do inkluzívneho vzdelávania a neskôr do inkluzívneho
zamestnania;
9. Mali by byť dostupné čo sa týka územia ako aj ceny;
10. Mali by integrovať nevyhnutnú medicínsku a zdravotnú podporu s cieľom ochrany
detí pred ďalším poškodením;
Kritériá 9 a 10 sú výhľadové. Poskytovateľ služby včasnej intervencie sa zaväzuje poskytnúť
súčinnosť orgánom štátnej správy a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby tieto
kritériá mohli byť naplnené v čo najkratšom čase.

