STANOVY
TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie České republiky, z.s.
ČLÁNEK 1

Název, sídlo, působnost
I. Název: TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie České republiky, z.s.;
zkratka TANTER (dále jen "asociace")
2.

Právní forma asociace: spolek

3.

Sídlo asociace: Praha

4.

Působnost asociace: území České republiky

ČLÁNEK

2

Právní povaha a postavení
5. Asociace je dobrovolnou, nestátní neziskovou organizací, která byla zřízena v souladu se
zákonem Č. 83/1990, Sb. v platném znění a která se považuje od I. I. 2014 za spolek
v souladu s ust. 93045 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3
Účel, cíle a oblasti působnosti asociace
ČLÁNEK

6.

Účelem asociace je pečovat o odpovídající úroveň oboru tanečně pohybové terapie
a odbornou způsobilost a profcsionalitu tanečně pohybových terapeutů v České republice.
K naplnění tohoto účelu bude vyvíjet hlavní a vedlejší činnost.

7.

Předmětcm hlavní činnosti asociace je:
a) sdružování tanečně pohybových terapeutů a zájemců o obor a jeho rozvoj,
b) podpora rozvoje tanečně pohybové terapie jako profese, snaha v součinnosti se
zákonodárnými
orgány ČR o legislativní
ukotvení oboru ve všech rezortech
působnosti,
c) jednání v zájmu profese a členů asociace s institucemi v ČR i v zahraničí,
d) spolupráce s jinými sdruženími podobného charakteru a úrovně u nás i v zahraničí,
vstupování do mezinárodních odborných organizací,
e) uzavírání partncrství s organizacemi podobného či příbuzného zaměření za účelem
vzájemné spolupráce a podpory,
t) podpora vzdělávání a odborného růstu tanečních terapeutů a zájemců o obor
(pořádáním odborných seminářů, konferencí atd.),
g) vytváření, zveřcjňování, dohled na dodržování a aktualizace Standardů TANTER pro
vzdělávání a praxi v tanečně pohybové terapii tak, aby byly v souladu s evropskými a
světovými standardy, jak je rcprczentují uznávané odborné celky a přední odborníci
v zahraničí,

h) vytvářenÍ, zveřejňovánÍ, dohled nad dodržováním a aktualizace standardů etické praxe
(tzv. Etický kodex TANTER),
i) přispívání k ochranč vcřejnosti před nekvalífikovaným
výkonem profese a klamavou
reklamou,
j) infonnování
odborníků
příbuzných oborů i laické veřejnosti o oboru tanečně
pohybová terapie za účelem zvýšení všeobecného povědomí o oboru ve všech
oblastech uplatnění (zejména zdravotnictví, výchova a vzdělávání, sociální oblast),
k) registrace a zvcřcjňování registru členů profcsionálů asociace, včetně úrovně odborné
kvalifikace (úrovně registrace),
I) zaujímání vědeckých a odborných stanovisek v oboru tanečně pohybová terapie,
m) podpora vypracovávání
odborných materiálů o tanečně pohybové terapii, nabízení
odborné konzultační činnosti při vypracovávání diplomových ajiných prací,
n) působcní na území ČR v resortech sociálních služeb, zdravotnictvÍ,
výchovy
a vzdělávání a v občanském sektoru,
o) garancc vzdělávacích aktivit v oblasti tanečně pohybové terapie z hlediska obsahu
a kvality, garance supervizí pro oblast tanečně pohybové terapie.
8. Předmětem vcdlcjší hospodářské činnosti, která je vykonávána za účelem podpory hlavní
činnosti, je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1~3 živnostenského zákona,
a to konkrétně zejména:
1.
2.
3.
4.

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
Vydavatelská činnost;
Výzkum a vývoj v oblasti společcnských věd.

ČLÁNEK 4
Podmínky a zásady členství

9. Asociace má tyto druhy členství: profesionální,

přidružené,

studentské,

čestné.

10. Obecné podmínky pro vznik každého druhu člcnství jsou následující:
Členem asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které jsou svéprávné, které
souhlasí se stanovami i Etickým kodexem TANTER a zaváží se k podílení se na
realizaci a propagaci účelů a cílů a na činnosti asociace.
Členství jc dobrovolné,
člcnství vzniká po splnění obecných podmínek a níže
uvedených dalších podmínck dnem rozhodnutí Rady asociace (dále jen "Rady") o
přihlášce, ktcrou předkládá žadatel o členství, jejíž součástí je podepsané doporučení
dvou stávajících členů asociace, z toho alespoň jednoho člena profesionála, dále
potvrzení o složcní členského příspěvku a žadatelem podepsaný souhlas s Etickým
kodexem TANTER.
ll. Další podmínky pro vznik konkrétního druhu člcnství jsou následující:
a) profcsionální
O vzniku profesionálního členství rozhoduje Rada na podkladě doporučení Výboru pro
vzdělávání a supervize, který obdržel řádně vyplněnou přihlášku s požadovanými
přílohami (včetně doložení požadované úrovně profesní kvalifikace, která je definována
ve Standardech TANTER pro vzdělávání a praxi v tanečně pohybové terapii, dále jen

"Standardy vzdělávání a praxe"). Tento člen je označován jako člen profesionál, je
informován o konání valné hromady pozvánkou a o dění v asociaci v plném rozsahu, má
plné aktivní volební právo (volí Radu, hlasuje v otázkách Standardů vzdělávání a praxe a
Etického kodexu), i má právo být volen do orgánů asociace, má právo účastnit se zasedání
Rady jako pozorovatel.
b) přidružené
O vzniku přidruženého členství rozhoduje Rada na základě doporučení Výboru pro
vzdčlávání a supcrvize, který obdržel řádně vyplněnou přihlášku s požadovanýmí
přílohami (včetně profesního životopisu a motivačního dopisu). Tento člen je označován
jako člen přidružený, je informován o konání valné hromady pozvánkou a o dění
v asociaci v plném rozsahu, má omezené aktívní volební právo (není oprávněn volit členy
Rady a není oprávněn hlasovat v otázkách Standardů vzdělávání a praxe a Etického
kodexu) a nemúže být volen do orgánú asociace.
c) studentské
O vzniku studentského členství rozhoduje Rada, která obdržela řádně vyplněnou přihlášku
s požadovanými přílohami (doložení účasti na tancčně terapeutickém výcviku schváleném
asociací nebo studia taneční terapie na vysokých školách v programech odpovídajících
standardúm asociace). Člen student je informován o konání valné hromady pozvánkou
a o dění v asociaci v plném rozsahu, má omezené aktivní volební právo (není oprávněn
volit Radu a není oprávněn hlasovat v otázkách Standardú vzdělávání a praxe a Etického
kodexu), múže být volen do orgánů asociace.
d) čestné
O vzniku čestného členství rozhoduje Rada, která obdržela řádně vyplněnou přihlášku,
jejíž součástí není potvrzcní o úhradě členského příspěvku. Čestné členství jc udělováno
za významné zásluhy o rozvoj oboru v ČR. Čcstný člen nemá aktivní volební právo, může
být volen do orgánů asociacc, má poradní hlas, je informován o konání valné hromady
pozvánkou a o dění v asociaci v plném rozsahu, má právo účastnit se zasedání Rady jako
pozorovatel.
12. O přijetí členství a druhu členství v asociaci rozhoduje Rada.
13. Členství zaniká: doručením písemného oznámení o vystoupení
úmrtím člena, vyloučením člena, se zánikem asociace.
14. Dúvody k vyloučení členajsou
a)
b)
e)
d)
e)
/)

na adresu sídla asociace,

zejména:

porušení těchto stanov nebo Etického kodexu,
nezaplacení členského příspěvku ve stanovené Ihútě,
poškození dobré pověsti asociace,
poškození zájmú asociace,
zneužití informací v neprospěch asociace,
střet zájmú poškozující činnost asociace.

15. Návrh na vyloučení podává nadpoloviční většina profesionálních
členů a o vyloučení
rozhoduje Rada. Člen múžc do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě
navrhnout, aby rozhodnutí o jcho vyloučení přezkoumala valná hromada.

16. Asociace vede seznam členů. V seznamu členů jsou uvedeny identifikační údaje člena,
datum vzniku členství a druh členstvÍ. Změny v seznamu členů provádí Rada.
17. Práva a povinnosti členů:
a) člen má právo: být informován v pnmereném rozsahu o hospodaření a činnosti
asociace, volit a hlasovat v souladu s druhem členství, využívat při splnění podmínek
členství výhody asociace, podílet se na aktivitách asociace (příspěvky, programy,
instituce, sponzorství), obracet se na orgány asociace s podněty, připomínkami či
stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
b) do orgánů asociace mají právo být voleni všichni členové asociace kromě členů přidružených, přičemž v každém orgánu asociace může být zastoupen maximálně jeden
člen student nebo člen čestný, přičemž tyto orgány jsou nejméně tříčlenné,
c) člen asociace je povinen platit roční členské příspěvky odpovídající výši stanovené pro
jeho typ členství (vyjma čestných členů),
d) člen asociacc je povinen řídit se Etickým kodexem TANTER,
e) člen asociace je povinen sdělit Radě e-mailovou adresu a adresu trvalého pobytu
k doručování dokumentů asociace a v případě změny i změnu této adresy.
18. Pro účely těchto stanov se veškerá dokumentace
určená členům doručuje buď na
e-mailovou adresu sdělenou asociaci (v takovém případě se tato dokumentace považuje za
doručenou nejpozději třetí den od odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu
sdělenou asociaci) ncbo se doručuje poštou na adresu sídla člena sdělenou asociaci.

ČLÁ~EK5

Orgány a organizace asociace
19. Asociace se řídí zásadami demokracie, má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na
státní orgány (např. s peticemi, návrhy legislativních úprav apod.).
20. Stálými orgány asociace jsou:
Valná hromada
Rada, v jejímž čele stojí předseda
Revizní komise
Etická komise
Výbor pro vzdělávání a supervize (profesní výbor).
21. Všechny tyto orgány jsou voleny valnou hromadou a rozhodují kolektivně. Kromě stálých
orgánů múže valná hromada zřídit i další orgány asociace (zejména další výbory, dle
potřeb asociace), jejichž pravomoci a činnosti musejí být v souladu s těmito stanovami.
Činnost v orgánech asociace je dobrovolná. Za činnost v orgánech asociace je možné
udělovat odměny, a to na základě schválení valné hromady.

6
Valná hromada
ČLÁNEK

22. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace, je tvořena všemi členy asociace. Člen se
zúčastúujc valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí b)'l udělena písemně.
23. Valnou hromadu svolává dle potřeby Rada, a to nejméně jednou za rok. Všichni členové
jsou
o konání
valné hromady
informováni
pozvánkou
písemně
poštou nebo
prostřednictvím e-mail u, a to nejméně 30 dní předem.
24. Valná hromada je usnášeníschopná,
je-Ii přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Pokud se na valné hromadě nesejde nadpoloviční většina členů, je valná hromada
rozpuštěna a půl hodiny po započetí původní valné hromady zasedá valná hromada nová
(složená z přítomných členů), která je usnášeníschopná vždy v počtu přítomných členů a
smi rozhodovat jen o bodech obsažených v programu valné hromady rozeslaných členům
s pozvánkou na valnou hromadu.
25. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. K přijetí rozhodnutí
o změně stanov, o změně odborných standardů a Etického kodexu, o změně organizačního
řádu a o přeměnč jc třeba souhlas nadpoloviční většiny členů profesionálů.
26. Mimořádná valná hromada může být svolána předsedou asociace, nadpoloviční většinou
asociace a předsedou revizní komise. Mimořádnou valnou hromadu je předseda povinen
svolat na základě písemné žádosti nejméně 1/3 členů asociace. O jejím konání jsou
všichni členové informováni minimálně 14 dní předem, a to poštou písemnou pozvánkou
nebo prostřednictvím e-mailu.
27. Valná hromada schvaluje: program a jednací řád zasedání, zásady činnosti asociace,
návrhy a změny stanov, schvaluje plán činnosti na období běžného kalendářního roku,
rozpočet, podrobnou roční účetní závěrku a výroční zprávu, stanovuje výši členských
příspěvků.
28. Valná hromada volí členy Rady, etické komise, revizní komise, výboru vzdělávání
a supervize a dalších výborů na dobu pěti let, v případě vzniku dalších orgánů asociace na
dobu určenou valnou hromadou.
29. Valná hromada rozhoduje o přeměnách asociace nebo zániku asociace (viz článek 12).
30. Hlasování je veřejné, nestanoví-li

valná hromada jinak.

31. Valná hromada rozhoduje ve všech věcech, které nejsou těmito stanovami
působnosti jiných orgánů asociace.

ČLÁNEK

svěřeny do
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Rada
32. Rada je statutárním orgánem asociace.
asociace a skládá se z pěti členů.

Rada je dále řídícím

33. Rada si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu

a pokladníka

a výkonným

asociace.

orgánem

34. Asociaci zastupujc navenek každý člen Rady samostatně, přičemž takto jednající osoba se
podepisuje tak, že k názvu asociace připojí své podpisy s uvedením svého jména a své
funkce.
35. Rada zajišťuje plnění usnesení valné hromady, řídí činnost asociace v období mezi
valnými hromadami, schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok, je
usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů, odpovědná je valné
hromadě, ze svého zasedání pořizuje zápis, který musí být rozeslán všem členům asociace
písemnou formou poštou nebo e-mailem nejpozději do 30 dnů.
36. Rada informuje o konání svého zasedání členy asociace alespoň sedm dní předem
prostřednictvím e-mailu.
37. Rada má právo rozhodnout, že její zasedání nebo jeho části jsou neveřejné (tj. bez
možnosti člcnů účastnit se jako pozorovatel).
38. Rada řídí činnost výborů.
39. Rada navrhuje, jmenuje a odvolává další zástupce asociace.
40. Rada deleguje své zástupcc na jednání s dalšími orgány týkající se problematiky tanečně
pohybové terapie.
41. Rada řeší otázky související s hospodařením asociace (hospodářská zařízení a jejich
statuty), sestavuje rozpočet a plán akcí, vydává a aktualizuje Organizační řád, výroční
zprávu, zřizuje a ruší profesní skupiny (výbory).
42. Rada rozhoduje o svolání valné hromady.
43. Rada je volena valnou hromadou na funkční období pěti let.

ČLÁNEK 8
Předseda, místopředseda,

pokladník

44. Předseda asociacc:
-

V době mezi zasedáními Rady vykonává její funkce, vyřizuje běžné záležitosti.
Svolává zasedání Rady a řídí její jednánÍ.
Z pověření Rady svolává valnou hromadu asociace.

45. Místopředseda asociace:
Zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo na základě písemného zmocnění
v rámci pravomocí určených předsedou či Radou.
46. Pokladník asociace:
Odpovídá Radě za finanční náležitosti hospodaření asociace.
Připravuje podklady k rozpočtu, finanční zprávě, podklady pro kontrolu hospodaření
revizní komisÍ.

-

Informuje Radu a valnou hromadu o hospodaření

asociace.

9
Výbory a komise
ČLÁNEK

47. Výbory
Jsou odbornýmí

pracovními

skupinami volenými valnou hromadou dle potřeb asociace.

48. Výbor pro vzdělávání a supervizi připravuje návrhy a aktualizace

odborných standardů,
vyjadřuje se k žádostem o členství (posuzuje nárok na profesionální a přidružené členství),
vyjadřuje se k žádostem o registrace a k žádostem o schválení vzdělávacích aktivit. Svá
vyjádření předkládá ke schválení Radě.

49. Ostatní výbory se zabývají konkrétními úkoly a odbornými
o činnosti podávají zprávu Radě a valné hromadě.
50. Každý výbor si volí svého koordinátora,
hlasovacího práva, není-Ii členem Rady.
5 I. Jednotlivé

který se může

oblastmi dle svého zaměření,

účastnit

jednání

Rady bez

výbory ustavuje a volí valná hromada na návrh svých členů.

52. Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná, volí ji valná hromada, členství v komisi je neslučitelné
s členstvím v Radč. Revizní komise si ze svého středu volí předsedu revizní komise.
Zástupce komise se může zúčastnit jednání Rady bez rozhodovacího práva.
53. Revizní komise:
-

-

kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a usnesení valné
hromady;
kontroluje hospodárné využívání finančních prostředků a pečování o majetek asociace;
je oprávněna nahlížet při plnění svých úkolů do všech záznamů, dokladů a ostatních
materiálů asociace;
za svou činnost odpovídá valné hromadě;
dohlíŽÍ na dodržení postuPl! při volbách do orgánů asociace a při hlasování;
předseda revizní komise je povinen svolat valnou hromadu, pokud zjistí, že došlo
k hrubému porušení stanov (případně platné legislativy) nebo k takovému jednání
v nejbližší době má dojít.

54. Etická komise
Etická komise je volena valnou hromadou na dobu pěti let. Reviduje a upravuje Etický
kodex TANTER, který následně předkládá valné hromadě ke schválení. Vyřizuje veškeré
stížnosti na působení členů asociace, provádí zjištění a předkládá výsledky Radě. Může
dát podnět k vyloučení člena (profesionálního,
přidruženého, studentského i čestného)
z asociace. Může požádat Radu o svolání valné hromady.
55. Výbory a komise
o své činnosti.

asociace jsou povinny jedenkrát

za rok informovat

valnou hromadu

ČLÁNEK 10

Hlasování procedurou

"per rollam"

56. Hlasování "per rollam" mohou využít orgány asociace v případech, kdy rozhodnutí
nesnese odkladu.
hlasování "per rollam" rozhoduje předseda orgánu asociace (případně
ten, který ho zastupuje).

°

57. Hlasování per rollam probíhá e-mailem. E-mail, na jehož základě se má hlasovat (dále jen
"podkladový c-mail"), musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)

návrh, o němž se hlasuje,
důvod, proč se má hlasovat "per rollam" a kdo o tomto způsobu hlasování rozhodl,
lhůtu, v níž je možné hlasovat, s uvedením přesného času ukončení hlasování,
odůvodnční návrhu s příp. odkazy na přílohy e-mailu,
veškeré přílohy potřebné pro rozhodnutí,
jméno osoby, která provede zápis z hlasování,
v předmětu podkladového e-mailu musí být text "hlasování per rollam TANTER."

58. Hlasování je zahájeno okamžikem

odeslání podkladového

e-mailu všem členům orgánu.

59. Podkladový e-mail musí být odeslán členům orgánu tak, aby od okamžiku zahájení
hlasování do okamžiku jeho skončení neuplynulo méně než 7 pracovních dnů, u rozhodování valné hromady 21 pracovních dnů.
60. Každý z účastníků
"Odpovědět všem"
kladového e-mailu.
61.

hlasováni je povinen při své odpovědi prostřednictvím
nástroje
zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti pod-

°

hlasování "per rollam" provádí zápis předseda orgánu asociace, nebo ten, který ho
v této včci zastupuje. Tito následně zápis e-mailem rozešlou členům orgánu, u rozhodování valné hromady všem člcnům asociace do 21 dnů.

62. Výsledek
asociace.

hlasování

písemně

potvrzuje

člcnům

asociace

předseda

příslušného

orgánu

63. Hlasování per rollam nelze použít pro rozhodování o změně stanov, o změně odborných
standardů a Etického kodexu, o změně organizačního řádu a o přeměně.

ČLÁNEK II

Hospodaření
64. Hospodaření

a majetek

asociace

se řídí obecně platnými předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy.

65. Asociace hospodaří zejména s movitým a nemovitým majetkem, účelovými a jinými
dotacemi, dary a příspěvky, granty, výnosy z vlastní činnosti, členskými příspěvky,
administrativními
poplatky za registrace a garance k pokrytí nákladů na tyto úkony,
dědictvím a dalšími zdroji.

,

66. Finanční prostředky jsou uloženy na samostatném

účtu v peněžním ústavu.

67. Za hospodaření asociace odpovídá Rada, která každoročně
zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.
68. Podpisové a dispoziční právo mají předseda, místopředseda

ČLÁNEK

předkládá

valné hromadě

a pokladník asociace.
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Zrušení a likvidace asociace
69. K rozhodnuti o zrušení asociace s likvidací nebo k rozhodnutí o přeměně asociace je třeba
písemného souhlasu nejméně 2/3 profesionálních členů asociace.
70. Valná hromada jmenuje likvidátora.
71. Likvidační zůstatek je možno předat pouze fyzické nebo právnické
blízké cílům asociace a jež se zabývá neziskovou činností.

osobě, jejíž cíle jsou

