Junák – svaz skaut a skautek R

Statut Klubu skautských sb ratel Junáka
1.

Úvodní ustanovení

(1)

Zvláštní organiza ní jednotka „Klub skautských sb ratel Junáka“ je založena pro koordinaci
specifické výchovné innosti len Junáka v oblasti sb ratelství.

2.

Související p edpisy

(2)

Mezi související vnit ní p edpisy pat í zejména
a) Stanovy Junáka – svazu skaut a skautek R
b) Organiza ní ád a systemizace Junáka
c)

ád pro zakládání a rušení zvláštních organiza ních jednotek.

3.

Ozna ení jednotky

(3)

Úplný název jednotky zní Junák – svaz skaut a skautek R, Klub skautských sb ratel
Junáka. Jako zkratka názvu je pro vnit ní pot ebu používán tvar KSSJ.

(4)

Sídlem KSSJ je Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

(5)

Eviden ní íslo KSSJ je 900.06.

4.

Poslání KSSJ

(6)

Posláním KSSJ je rozvíjet a organizovat skautské sb ratelství jako specifickou sou ást
výchovného a dokumenta ního systému Junáka a propagovat skauting na ve ejnosti.

5.

Pravomoci KSSJ

(7)

KSSJ p ísluší:
a) poskytovat informa ní a metodickou pomoc skautským sb ratel m, jednotlivc m i
kolektiv m,
b) organizovat celostátní setkání,
c) vydávat interní informa ní a metodický zpravodaj,
d) vést adresá skautských sb ratel ,
e) katalogizovat a archivovat vybrané úst edn
skautského sb ratelství,
f)

i regionáln

vydávané p edm ty

propagovat význam a metody skautského sb ratelství v tisku,

g) skautskými sb ratelskými reáliemi propagovat a dokumentovat historii i
sou asnost našeho i sv tového skautingu v Junáku i na ve ejnosti, zejména mezi
mládeží,
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h) zabezpe ovat emisní a výstavní akce se skautskou tématikou,
i)

podporovat rozvoj skautského sb ratelství a jeho využívání ve výchovné a
propaga ní innosti,

j)

spolupracovat s institucemi zabývajícími se sb ratelstvím,

k) zabezpe ovat ú ast na zahrani ních setkáních skautských sb ratel a naše vlastní
setkání konat s mezinárodní ú astí a
l)

zastupovat skautské sb ratelství Junáka v mezinárodních skautských sb ratelských
institucích.

6.

Povinnosti KSSJ

(8)

Povinností KSSJ je každoro n v termínu stanoveném pro odevzdání registrace OJ p edložit
VRJ a NJ na v domí:
a) výro ní zprávu o innosti KSSJ za uplynulý rok v etn zprávy o hospoda ení
KSSJ,
b) plán innosti KSSJ pro nadcházející rok v etn rozpo tu,
c) p ehled obsazení funkcí v KSSJ.

7.

Orgány KSSJ

(9)

Statutárním orgánem KSSJ je P edseda KSSJ. Jeho zástupcem v této funkci je místop edseda
KSSJ, který je oprávn n jednat v nep ítomnosti statutárního orgánu v plném rozsahu jeho
pravomocí.

(10) Statutární orgán KSSJ rozhoduje samostatn ve všech záležitostech KSSJ, které si Rada KSSJ
výslovn nevyhradila do své pravomoci nebo jí nebyly ur eny nad ízeným ídícím aktem.
(11) Orgány KSSJ jsou:
a) sn m KSSJ,
b) rada KSSJ a
c) revizní komise KSSJ.

8.

Sn m KSSJ

(12) Sn m KSSJ je svoláván radou KSSJ zpravidla jednou za t i roky, nejmén pak jednou za 42
m síc .
(13) Delegáty sn mu jsou všichni lenové KSSJ.
(14) Sn m se rozhoduje nadpolovi ní v tšinou p ítomných a je schopný usnášení pokud je
p ítomna alespo jedna p tina oprávn ných delegát .
(15) Pro volby na sn mu KSSJ se p im en použijí pravidla platná pro volby na sn mech ZOJ.
(16) Výhradn sn mu KSSJ p ísluší:
a) volit p edsedu a místop edsedu KSSJ,
b) volit leny Rady KSSJ,
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c) volit Revizní komisi KSSJ,
d) schvalovat zprávu o innosti a hospoda ení Rady KSSJ za uplynulé období.

9.
(17)

Rada KSSJ
leny rady KSSJ jsou:
a) P edseda a místop edseda KSSJ a
b)

lenové Rady KSSJ o jejichž po tu rozhodne svým usnesením sn m
KSSJ p ed volbou, a to tak aby byli nejmén dva.

(18) Rada KSSJ se rozhoduje nadpolovi ní v tšinou p ítomných hlas a je jako kolektivní orgán
nad ízena statutárnímu orgánu KSSJ.
(19) Rada KSSJ jmenuje na návrh p edsedy KSSJ hospodá e KSSJ, tajemníka KSSJ a p ípadné
další zpravodaje KSSJ dle pot eby. Tyto funkce nezakládají nárok na lenství v rad KSSJ,
nejsou však s lenstvím v rad neslu itelné.
(20) V p ípad , že není zvolen stanovený po et len Rady KSSJ nebo n který z len ukon í svou
funkci, m že Rada KSSJ kooptovat nové leny až do stanoveného po tu.

10. Revizní komise KSSJ
(21) Revizní komise KSSJ je nejmén dvou lenná a její p sobnost a pravomoci se ídí Revizním
ádem Junáka.
(22) Funk ní období RK KSSJ je zpravidla t íleté a kon í zvolením nové RK KSSJ.
(23) V p ípad , že není zvolen stanovený po et len RK KSSJ nebo n který z len ukon í svou
funkci, m že RK KSSJ kooptovat nové leny až do stanoveného po tu.

11.

lenství v KSSJ

(24)

lenové KSSJ jsou v KSSJ registrováni jako hosté a musí být registrováni ádn v n které OJ.

(25) KSSJ m že od svých len vybírat lenský p ísp vek, jehož výši stanoví svým rozhodnutím
Rada KSSJ.
(26)

lenství v KSSJ vzniká p ijetím p ihlášky a kon í
a) dobrovolným vystoupením lena,
b) ukon ením lenství v Junáku,
c) rozhodnutím Rady KSSJ.

12. Zpravodaj OJ pro sb ratelství
(27) Organiza ní jednotky, v jejichž p sobnosti je aktivn rozvíjeno skautské sb ratelství, mohou
ve smyslu Organiza ního ádu a systemizace Junáka ustavit zpravodaje p íslušné OJ pro
sb ratelství.
(28) Pro funkcí zpravodaje OJ pro sb ratelství nejsou stanoveny žádné kvalifika ní požadavky.
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(29) Zpravodaj OJ pro sb ratelství v rámci své funkce spolupracuje s KSSJ a informuje radu KSSJ
o své innosti.
(30) Náplní innosti zpravodaje pro sb ratelství je koordinace a ízení skautského sb ratelství v
p sobnosti p íslušné OJ a metodická podpora pod ízených jednotek a jejich len v oblasti
sb ratelství, zejména pak len KSSJ registrovaných v dané OJ.

13. Záv re ná a p echodná ustanovení
(31) Toto zn ní Statutu KSSJ byl schváleno Ná elnictvem Junáka dne 13. 9. 2008 a nabývá
ú innosti dnem schválení. K tomuto dni se zrušuje dosavadní zn ní Statutu KSSJ schválené
ÚRJ dne 13. 1. 2001.

ná elní DK:
ná elník CHK:
starosta Junáka:

Michala K. Rocmanová, akad. mal.
Zden k Pran l
Josef Výprachtický
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