SOUHLAS SE STANOVAMI A CÍLI ČESKÉ DEBATNÍ SPOLEČNOSTI, Z. S.
Členství v zapsaném spolku Česká debatní společnost, z. s. je dobrovolné.
Zapsaný spolek sdružuje:
a)
b)
c)

mládež ze základních a středních škol
vysokoškolské studenty
další fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku

Členství v zapsaném spolku vzniká:
a) vyslovením písemného souhlasu (tj. vyplněním přihlášky na příslušné období, určené rozhodnutím představenstva. Jejím
odevzdáním člen souhlasí i se zveřejněním dat o své osobě v seznamu členů dle článku 4.2.1 odstavce b těchto stanov) se
stanovami a cíli spolku.
b) vydáním členského průkazu.
c) Je‐li člen mladší 18 let, je nutný souhlas zákonného zástupce.
d) Uhrazením členského příspěvku, na příslušný školní rok, je‐li představenstvem spolku určeno dokumentem v písemné
podobě, dostupném na webu organizace. Orgány spolku hradí členský příspěvek na celé své volební období. Dojde‐li ke
zrušení poplatku představenstvem, je členský poplatek za tato znepoplatněná období členům navrácen.
e) O přijetí členství rozhoduje představenstvo. Dnem rozhodnutí o přijetí členství se rozumí vydání členského průkazu.
Nejpozději v tento den musí být uhrazen i případný členský poplatek. V tento den je člen zapsán do seznamu členů.
Je‐li člen mladší 18 let, je nutný souhlas zákonného zástupce.
Cíle České debatní společnosti, z. s.:







Pořádat výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži, včetně táborů.
Pořádat akce a vytvářet činnost, kde spolek nabízí prostor pro realizaci dobrovolníkům a zároveň dobrovolníky vysílá v souladu
platnou právní úpravou.
Organizovat debatní činnost v rámci zapojení se do debatních programů a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
Napomáhat sebevzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí.
Napomáhat vzdělávání v oblasti ekologie a finanční gramotnosti, a to i pořádáním akcí pro veřejnost.
Podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak jejich mravních, sociálních a intelektuálních schopností.



Napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obcích, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a
osvětovou činností.

Rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a mezilidské vztahy.

Nabídnout aktivní využití volného času a tím pomáhat v boji proti šíření sociálně patologických jevů v řadách mládeže.

Podporovat rozvoj mravních, sociálních a intelektuálních schopností mládeže.

Napomáhat bezpečnosti a ochraně zdraví členů a veřejnosti.

Napomáhat ochraně životního prostředí a šetrnému využívání přírodních zdrojů a trvale udržitelnému rozvoji.
Spolek
dosahuje
těchto
cílů
v rovině
výchovné
a vzdělávací zejména u žáků a studentů základních a středních škol. V oblasti vzdělávací spolek napomáhá zábavnou a soutěživou
formou osvojování a prohlubovaní znalostí účastníků programů spolku a zároveň je učí efektivní argumentaci a kultivovanému projevu.
V oblasti společenské spolek napomáhá navazování nových přátelství mezi členy spolku a účastníky jeho programů, rozvíjení sociální
inteligence
a pozitivních mezilidských vztahů. Spolek dále pořádá vzdělávací akce pro vysokoškolské studenty a pro další fyzické, případně
právnické osoby. Spolek věnuje zvláštní pozornost sociálně znevýhodněné mládeži a jiným sociálně znevýhodněným skupinám.

Souhlasím

se

stanovami*

a

cíli

občanského

sdružení

Česká

debatní

společnost,

z.

s.:

Příjmení a jméno: ...................................................................................................

Podepsán/a:
.................................
(u členů mladších 18 let podpis zákonného zástupce)

v:

.........................

dne:

..........................

*Celou verzi stanov České debatní společnosti, z. s. lze zaslat v elektronické podobě na email nebo vyhotovit kopii na náklady žadatele.
Aktuální verze je ke stažení na webu
http://www.c‐d‐s.cz/web/dokumenty
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