Dohoda o vzájemné spolupráci

mezi Českým svazem ochránců přírody (dále jen ČSOP),
zastoupeným jeho předsedou RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc.
a místopředsedou panem Milanem Orálkem
a
Českým Junákem (dále jen ČJ),
zastoupeným jeho starostkou paní JUDr. Dagmar Burešovou
a tajemníkem Ústřední rady panem Ing. Karlem Vaňkem.

Úvodní ustanovení
1. Na základě nepříznivého stavu životního prostředí v České republice a s ohledem
na snahu o jeho zlepšení se obě organizace dohodly na vzájemné spolupráci při
ekologické výchově svých členů, především však dětí a mládeže.
2. Pod pojmem ekologická výchova obě strany chápou zejména takové působení,
které povede k prohloubení
znalostí o přírodě ve všech ekologických
souvislostech, ke zlepšení vztahu každého člověka ke svému okolí, ke zvýšení
osobní odpovědnosti za stav životního prostředí na Zemi a budoucnost příštích
generací.
Oblasti vzájemné spolupráce
1. Obě organizace si budou navzájem poskytovat všechny informace se vztahem
k ekologické výchově a k přírodnímu prostředí.
2. Obě organizace budou společně postupovat při prosazování zájmů ekologické
výchovy na veřejnosti vůči státním orgánům i ostatním občanským sdružením.
3. Obě organizace budou podporovat vzájemnou spolupráci všech svých
organizačních stupňů.
4. Obě organizace umožní svým základním organizačním jednotkám současné
členství v obou organizacích.
5. ČSOP umožní kolektivům ČJ účast na svých odborných ochranářských
programech a aktivitách, účast podpoří dodáním všech potřebných podkladů.

6. Při pořádání seminářů, přednášek a dalších akcí k problematice ekologické
výchovy či životního prostředí budou vždy v náležitém předstihu zaslány
propozice i ústřednímu článku druhé strany.
7. ČSOP se zavazuje uznávat odpovídající kvalifikaci činovníků ČJ (čekatelská a
vůdcovská zkouška, Lesní škola) i při vedení útvarů Mladých ochránců přírody
ČSOP.
8. Na základě doporučení ústředního článku ČSOP umožní ČJ získat vybraným
členům ČSOP kvalifikaci ČJ pro přímou práci s dětmi a mládeží.
9. Obě organizace budou úzce spolupracovat při publikační činnosti dotýkající se
životního prostředí a ekologické výchovy a to formou vzájemných pravidelných
konzultací edičních plánů a vytvoří podmínky pro společné vydávání vybraných
publikací či materiálů.

10. Obě organizace si budou bezúplatně navzájem poskytovat tiskové materiály
(publikace, periodika, plakáty) ústředních článků a to v 1 exempláři. Další výtisky
budou poskytnuty přednostně a po vzájemné dohodě.
11. Jednou za kalendářní rok bude uskutečněna schůzka pověřených zástupců obou
organizací ke zhodnocení plnění této dohody a k jejímu upřesnění či rozšíření.
Doba trvání dohody
1. Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Dohoda zaniká buď po vzájemné dohodě obou smluvních stran nebo výpovědí
jedné strany písemně zaslané druhé straně s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem 7. 11. 1991.
2. Obě strany se zavazují, že text této dohody bude nejpozději do 2 měsíců od
nabytí platnosti zveřejněn v tiskových materiálech ústředních článků ČJ a ČSOP.
3. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze písemnou formou a to
po vzájemné dohodě smluvních organizací.
4. Tato dohody je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá
ze smluvních stran.

V Praze dne 7. 11. 1991
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Za ČJ:

Za ČSOP:

JUDr. Dagmar Burešová
starostka ČJ

RNDr. Bedřich Moldan
předseda ČSOP

PhDr. Jarmil Burghauser
starosta ČJ

Milan Orálek
místopředseda ČSOP

Ing. Karel Vaněk
tajemník ÚR ČJ

Ing. Michal Kulík
člen ÚVR ČSOP
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