Souhrnná směrnice Práce s dětmi a mládeží v ČSOP a úkoly SMOP ČSOP
vydaná na základě § 18 odst. 2, § 6 odst. 3 a § 10 odst. 2 Stanov ČSOP

Úvodní ustanovení
1. Při dlouhodobém výchovném působení se v ČSOP klade důraz na práci se svými dětskými členy.

Úkoly organizačních složek ČSOP
2. Všechny organizační složky ČSOP by měly podporovat všechny formy práce s dětmi a mládeží,
výkonný orgán organizační složky pravidelně hodnotí úspěšnost a pro tento směr vytváří
optimální podmínky.
3. Za práci s dětmi a mládeží ve složce ČSOP zodpovídá předseda složky nebo jiný pověřený
činovník.
4. Povinností všech složek ČSOP je ve své činnosti plně respektovat individuální a věkové zvláštnosti
dětských členů.
5. Každá organizační složka ČSOP si může vytvořit doplňující podmínky a metodické pokyny pro tuto
oblast činnosti, které však nesmí být v rozporu s touto směrnicí.

Úkoly Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP
6. Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (dále SMOP ČSOP) je podle § 18 odst. 2 Stanov ČSOP
zájmovou složkou ČSOP s právní subjektivitou, která má celostátní působnost pro oblast práce
s dětmi a mládeží v rámci ČSOP. Organizaci SMOP ČSOP upravuje smlouva o sdružení ZO ČSOP do
SMOP ČSOP.
7. SMOP ČSOP koordinuje a podporuje ekologickou výchovu dětí a mládeže v ČSOP, především pak
podporuje celoroční oddílovou a táborovou činnost kolektivů Mladých ochránců přírody (dále
také kolektivů MOP) bez ohledu na členství ZO ČSOP zřizující kolektiv MOP ve SMOP ČSOP.
Zajišťuje pojištění dětských členů ČSOP a pojištění odpovědnosti vedoucích.
8. SMOP ČSOP dále pořádá jménem ČSOP celostátní soutěže dětí a mládeže.
9. SMOP ČSOP zastupuje zájmy ČSOP v oblastech činnosti, uvedených v bodech 8 a 9 této směrnice,
vůči orgánům státní správy a ostatním orgánům a organizacím.
10. SMOP ČSOP registruje jménem ČSOP kolektivy MOP jako účelové složky podle § 12 odst. 4 písm.
d) Stanov ČSOP a vydává jim potvrzení o registraci. Registrace se provádí na základě výkazu
činnosti za uplynulý rok a registračního listu vyplněného ZO ČSOP a platí vždy do 31. března
následujícího roku. Potvrzení o registraci kolektivu MOP nelze vydat organizační složce, která
nebyla řádně zaregistrována u ÚVR ČSOP.
11. Kancelář ÚVR ČSOP poskytuje SMOP ČSOP údaje o registraci ZO ČSOP a o dětských členech. Tyto
údaje je SMOP ČSOP oprávněn využít pouze k zajištění úkolů svěřených mu Stanovami ČSOP
a touto směrnicí. Kancelář ÚVR ČSOP poskytuje SMOP ČSOP odvody z členských příspěvků členů
kolektivů MOP. SMOP ČSOP tyto prostředky může použít výhradně k zajištění úkolů svěřených
mu Stanovami ČSOP a touto směrnicí.
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Kolektivy Mladých ochránců přírody
12. Kolektiv MOP je účelovou složkou podle § 12 odst. 4 písm. d) Stanov ČSOP. Zabezpečuje
konkrétní práci s dětmi a mládeží, volí vlastní formu výchovného působení v duchu poslání ČSOP
a používá pro něj nejvýhodnější vnitřní členění a způsob práce.
13. Kolektiv MOP má alespoň 5 členů ve věku dětí a mládeže.
14. Na základě schválení svého nejvyššího orgánu může kolektiv MOP zřídit ZO ČSOP či jiná
organizační složka ČSOP s právní subjektivitou.
15. Za činnost MOP odpovídá zřizovateli činovník ČSOP (zodpovědný vedoucí), který musí splňovat
tyto požadavky:
-

prokáže předpoklady pro práci s dětmi a mládeží,

-

má morální a charakterové vlastnosti pro tuto činnost,

-

má potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi a mládeží,

-

je starší než 18 let.

16. Dospělí pracující s dětmi (vedoucí) jsou schvalováni výkonným orgánem zřizující složky (např.
výborem ZO, případně na základě jeho pověření zodpovědným vedoucím) po zvážení všech
okolností a nároků kladených na jejich práci. Vedoucí musí být členy ČSOP.
17. Na základě zhodnocení činnosti kolektivu MOP v předchozím roce každoročně potvrzuje výkonný
orgán zřizující složky ČSOP další činnost kolektivu MOP při dané organizační složce a registruje jej
prostřednictvím SMOP ČSOP.

Formy členství dětí a mládeže v ČSOP
18. Členství dětí a mládeže v ČSOP může být tohoto druhu:
a. v kolektivu MOP,
b. samostatně v ZO či při ÚVR ČSOP,
c. prostřednictvím rodinného členství v ZO či při ÚVR ČSOP.
19. Členství v kolektivu MOP vzniká podáním přihlášky se souhlasem rodiče (zákonného zástupce)
dítěte a jejím schválením zodpovědným vedoucím.
20. Samostatné členství dětí v ČSOP je možné za podmínky prokazatelného souhlasu zákonného
zástupce
21. Samostatné členství dětí v ZO je možné za těchto podmínek:
a. na základě souhlasu členské schůze,
b. teprve poté, co jsou pro činnost dětí v ZO shledány či vytvořeny vhodné podmínky,
c. členskou schůzí či výborem ZO je stanoven konkrétní člen ZO, který za dítě zodpovídá
a pomáhá mu řešit všechny otázky jeho aktivit v ČSOP. Tento člen je buď jeho zákonný
zástupce (rodič, ...), nebo musí splňovat tyto požadavky:
-

zákonný zástupce souhlasí s jeho jmenováním,

-

prokáže předpoklady pro práci s dětmi,

-

má potřebné morální a charakterové vlastnosti,

-

je starší než 18 let.
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22. Problematiku rodinného členství řeší zvláštní směrnice ÚVR ČSOP. Za člena kolektivu MOP může
být zaplacen odvod z členských příspěvků v rámci rodinného členství, pokud jsou pro to splněny
podmínky uvedené směrnice.
23. Dětský člen ČSOP má práva a povinnosti podle Stanov ČSOP přiměřené svému věku. Zejména u
nejmladších dětí není vyžadována jejich účast na jednáních orgánů, o činnosti a aktivitách však
musí být informován způsobem odpovídajícím jejich věku a chápání. Člen kolektivu MOP přijatý
podle odst. 19 této směrnice je považován za člena s hlasem poradním, pokud členská schůze ZO
ČSOP nerozhodne o jeho přijetí za člena s hlasem rozhodujícím.

Kluby přátel přírody
24. Kluby přátel přírody (dále KPP) jsou zvláštní formou volné spolupráce dětí a mládeže s ČSOP
a jsou evidovány u SMOP ČSOP za těchto podmínek:
a. KPP má alespoň 3 členy,
b. za činnost KPP zodpovídá právně způsobilá osoba starší 18 let,
c. všichni členové mají kladný vztah k přírodě,
d. KPP jednou za rok zaplatí registrační poplatek stanovený SMOP ČSOP,

e. KPP mají právo na metodickou pomoc, nemohou však čerpat finanční podporu.
Závěrečná ustanovení
25. Tato směrnice ruší a nahrazuje ke dni své účinnosti souhrnnou směrnici Práce s dětmi a mládeží
v ČSOP a úkoly Sdružení mladých ochránců přírody účinnou od 1. 7. 2001 a změněnou 5. 6. 2010.
26. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Tato směrnice byla schválena Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 20. 10. 2012
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