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I. Základní ustanovení  

Tato interní směrnice je přílohou k platným stanovám Centra Ententyky, o.s. (dále jen OS) schválená 

valnou hromadou  OS dne ……………………. . 

II. Účel směrnice  

Interní směrnice vznikla na základě provozních potřeb a za účelem upřesnění stanov OS a je 

schválena Valnou hromadou OS. Tato směrnice upravuje práva a povinnosti člena Výkonné Rady.  

III. Povinnosti  

 Aktivní spolupráce s předsedou a místopředsedou OS na všech projektech OS. Dle dohody 

Výkonné Rady svědomitě vykonává přidělené činnosti a dodržuje stanované termíny a 

předem domluvená pravidla. 

 Aktivně spolupracuje s osobami, které ve prospěch OS organizují další projekty, a poskytuje 

jim odpovídající podporu.  

 V oblasti přímé prezentace OS formou vlastních projektů konzultuje jejich propagaci 

s předsedou OS.  

 V případě nejasností v oblasti zodpovědnosti a pracovní náplně konzultuje s předsedou OS. 

 Úzce spolupracuje s maminkami-dobrovolnicemi, pomáhá při organizaci akcí. 

 Zachovává mlčenlivost o interních záležitostech OS, o zaměstnancích OS a stejně tak o 

veškerých soukromých informacích týkajících rodin spolupracujících s OS. 

 Zodpovídá za doložení finančních dokladů ekonomovi OS v případě zodpovědnosti za vedení 

vybraného projektu či jeho vlastního. 

 Zajišťuje potřebnou administrativu ve prospěch OS dle dohody s předsedou a nebo 

místopředsedou OS. 

 Administrativu vykonává v domácí kanceláři a také v terénu. 

 Spolupracuje s dobrovolníky, zajišťuje jejich účast na akcích. 

 Reprezentuje OS navenek a jedná tak, aby šířil jeho dobré jméno.  

 Zajišťuje archivaci všech potřebných dokumentů souvisejících s činností OS. 

 V případě potřeby je zastoupen jinou pověřenou osobou. Pověření provádí pouze předseda 

OS . 

 Člen Výkonné Rady  je přímo zodpovědný předsedovi OS a následně také Výkonné radě OS a 

valné hromadě OS.  
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IV.  Práva  

 Má právo aktivně se účastnit všech projektů OS a podílet se na jeho přípravě. 

 Účastnit se porad Výkonné rady, vznášet náměty a připomínky k chodu OS. 

 Na vytvoření materiálních podmínek nutných k výkonu své práce. 

 

V. Hlavní cíle  

 Dosáhnout co nejširšího povědomí o činnosti OS mezi veřejností. 

 Podporovat všestranně všechny dobrovolníky a zaměstnance OS v úsilí při práci na 

jednotlivých projektech a ve všech činnostech OS. 

 Vybudovat stabilní organizaci a plnit cíle stanovené ve stanovách OS. 

 

VII. Závěrečné ustanovení  

Tato směrnice byla schválena Valnou hromadou dne ………………………….., 

poměr hlasů: pro..…..proti …..…zdržel se hlasování.….… 

 

 

 


