Vnitřní řád Českého svazu ochránců přírody
ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky
POSLÁNÍ SVAZU
ČSOP je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o ochranu přírody a životního prostředí.
Základní organizace KOSENKA je dobročinným společenstvím členů a příznivců.
Posláním Českého svazu ochránců přírody KOSENKA je ochrana a obnova přírody, krajiny, životního prostředí a kulturního
dědictví, environmentální výchova, poradenství a podpora trvale udržitelného života regionu jižního Valašska.

I. VÝCHODISKA
1. Základ
Členové Českého svazu ochránců přírody ve Valašských Kloboukách přijímají myšlenku, že světově probíhající ekologické
uvědomování a chování je procesem praktickým, poznávacím a rozvíjejícím chápání života ve vztahu člověka a přírody se všemi aspekty
ekonomickými, společenskými, ekologickými i filozofickými. Ve všech těchto směrech naše společenství ve Valašských Kloboukách
otevřeně sleduje a hledá praktická východiska, rozvíjí je vzájemnou spoluprací členů stejného i různého založení a všech věkových skupin.
Vyhledává spolupráci s dalšími organizacemi, institucemi i jednotlivci, kteří zde hledají společnou cestu.

2.

Rozvoj

Základní cíle a rozvoj ZO ČSOP KOSENKA se odvíjejí od mezilidských vztahů a vztahů mezi sektory občanským, veřejným a
podnikatelským v těchto čtyřech střediscích.
 Rozvoj členské a materiální základny ZO ČSOP KOSENKA /RZ/ z východisek a spolupráce dále jmenovaných středisek
 Ekocentrum KOSENKA /EC/ provádí environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu školní i mimoškolní zejména prakticky v
přírodě a krajině se zaměřením na rozvoj sociálních hodnot a vztahů všech vrstev obyvatelstva i specifických cílových skupin.
 Ekologická poradna KOSENKA /EP/ zajišťuje přenos pozitivních výsledků do praxe v projektech místního udržitelného sociálního,
ekologického a ekonomického rozvoje na principech rozvoje místní demokracie, komunitní spolupráce a partnerství všech
společenských sektorů metodou systémového poradenství.
 Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka /PS/ zajišťuje ochranu přírodního dědictví,
krajiny, kulturního dědictví a tvorbu životního prostředí ve spolupráci s vlastníky a uživateli nemovitostí využitím vlastnických,
uživatelských či jiných věcných práv k pozemkům a památkám.

3.

Rovnováha

Přispíváme k žití, poznání a udržitelnému rozvoji regionu domova vycházejíce z neměnného základu spojitosti člověka a přírody.
V těchto vztazích vzájemná obětavost, udržitelná osobní i společná úspěšnost vede k žádoucímu trvalému rozvoji jednotlivce i celého
společenství. Toto uskutečňujeme na základě rovnováhy dobrovolné i ekonomické, charitativní i účelové, poznávací i praktické činnosti,
jejich stálým kritickým a sebekritickým hodnocením s vírou, že naše základní poslání je tak naplňováno.

II. PODMÍNKY ČLENSTVÍ - PRÁVA A POVINNOSTI
Podmínky členství jsou takové, že je zachována základní potřeba dobročinnosti. Její horní meze si volí v tomto společenství každý
sám, podle svého svědomí, odhodlání a své svobodné vůle. Člen souhlasí s vnitřním řádem ZO KOSENKA a se stanovami ČSOP. Členství
vyjadřuje především zájem členů podpořit cíle a činnost organizace. Nižší členské příspěvky platí důchodci, nevýdělečně činní, děti a
mládež. Člen si může vybrat z rovnocenných forem členství, které mají společný základ a poskytují všem členům stejná práva.
A/
B/
C/
D/
E/

Člen dobrovolník /část jeho podpory organizaci je vyjádřena praktickou účastí na činnosti a část nižším členským příspěvkem/
Člen přispěvatel /celá jeho podpora organizaci je vyjádřena pouze finančním příspěvkem/
Rodinné členství /vztahuje se na nejméně dva členy z jedné rodiny/
Člen mladší 18 let / děti a mládež/
Členství právnických subjektů /firem a institucí/

A. Člen dobrovolník
1. Člen dobrovolník je každý, kdo splňuje alespoň jednu z následujících podmínek a) nebo b):
a) Zúčastní se nebo pomůže připravit nejméně 4 akce ZO ČSOP KOSENKA v průběhu roku.
b) Vyvíjí iniciativní samostatnou praktickou činnost v přímý prospěch ZO - s uznáním členství jako člen dobrovolník členskou schůzí.
2. Podpoří organizaci členským příspěvkem ve výši 300,-Kč /rok - výdělečně činní, 100,-Kč /rok - ostatní. Placení lze v roce rozložit.
B. Člen přispěvatel
1. Podporuje organizaci finančně a v průběhu roku se nemusí podílet na účasti ani na přípravě akcí organizace.
2. Podpoří organizaci členským příspěvkem ve výši 600,-Kč/rok. Placení lze v roce rozložit.

C. Rodinné členství
1. V dobrovolnickém typu rodinného členství se celkem členové rodiny zúčastní nebo pomohou při organizování 4 akcí za rok a podpoří
organizaci společným členským příspěvkem ve výši 350,-Kč za rodinu/ rok, je-li alespoň jeden výdělečně činný, nebo 150,-Kč/rok jsou-li
všichni nevýdělečně činní.
2. Podpoří organizaci celkovým členským příspěvkem ve výši 500,-Kč/rok jde-li o typ členství přispívajícího. Placení lze v roce rozložit.
D/ Člen mladší 18 let
1. Zúčastňují se na činnosti prostřednictvím klubové i pravidelné zájmové činnosti určené dětem a mládeži. U členů mladších 15 let se
vyžaduje souhlas rodičů.
2. Přispívají členským příspěvkem ve výši 100,-Kč/rok.
E/ Členství právnických subjektů /firem a institucí/
1. Uzavřou s organizací písemnou dohodu o dalších formách spolupráce.
2. Podpoří organizaci členským příspěvkem ve výši 600,-Kč/rok.

Práva vyplývající z členství:
1. Volit a být volen, rozhodovat hlasováním, předkládat návrhy a iniciativy ve všech oblastech činnosti a řízení ZO ČSOP KOSENKA.
2. Zúčastňovat se všech svazových odborných, výchovných, vzdělávacích, praktických i zábavných akcí s jednorázovými výhodami.
3. Dostávat zdarma informační list ZO ČSOP KOSENKA 4x ročně a výroční zprávu o činnosti organizace.
4. Dostávat svazový tisk (Depeše ČSOP, Krásy našeho domova) podle výběru člena.
5. Používat služeb ekocentra, ekologické poradny, pozemkového spolku a zařízení ČSOP s výhodami stanovenými pro zařízení, počítač,
kopírování, internet, ubytování, půjčování knih, odborných prací a vybraného zařízení a služeb dle schválené nabídky ZO ČSOP.
6. Využívat slev při návštěvě muzeí, výstav a dalších prostřednictvím Zelené karty ČSOP a slevy 50% na nákup publikací, které vydáváme.
7. Uzavírat přednostně příležitostné dohody o provedení prací v odborných projektech.
8. Vlastní seberealizace v poslání organizace podle osobního zaměření a všech věkových kategorií podpořená.

III.

ČINNOST A HOSPODAŘENÍ

Činnost se rozvíjí ve čtyřech útvarech činnosti:
1. Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka
2. Ekocentrum KOSENKA
3. Ekologická poradna KOSENKA
4. Rozvoj členské a materiální základny ZO ČSOP KOSENKA









Organizačně a prakticky zajišťuje spolupráci a činnost s členy a příznivci uvedených úseků zaměstnanecká skupina ZO ČSOP která má
svého vedoucího. Tato skupina podléhá výboru ZO ČSOP podle kompetencí schvalovaných výborem a členskou schůzí.
Organizace dále registruje na základě jejich souhlasu své příznivce a cílové skupiny, kteří spolupracují s organizací nebo si předplatí
informační list ZO ČSOP KOSENKA nebo další služby organizace.
Příjmy organizace se tvoří příspěvky, dary, dobročinností a hospodářskou činností v souladu s posláním ČSOP a v souladu s legislativou
občanského neziskového sektoru. Díky dobročinnosti řad účastníků a příznivců našich akcí jsou dále vytvářeny nezanedbatelné hodnoty
mezilidských vztahů a jsou ochraňovány i důležité hodnoty materiální.
K tomu vytváříme podpůrný hospodářský systém budovaný na principech udržitelnosti, který navazuje na nejcennější místní
ekosystémy tj. karpatské lesy, louky, krajinu a památky a na regionální valašskou kulturní a občanskou identitu.
Kvalita, rozmanitost a udržitelnost našich vztahů, východiska, cíle a poslání organizace stojí na prvních místech v pořadí důležitosti
podmínek dalšího rozvoje ZO ČSOP KOSENKA ve prospěch člověka, přírody, domova a života.
IČO: 46276394 bankovní spojení:Česká spořitelna a.s. pobočka Valašské Klobouky číslo účtu: 1406083349/0800
Movitý investiční majetek a nemovitý majetek organizační složky Svazu, který byl pořízen z dotací, darů a dalších forem finanční
podpory jiných organizačních složek Svazu, evidovaný organizační složkou dle obecně závazných předpisů, nesmí být převeden, zcizen
ani zatížen bez předchozího písemného souhlasu ÚVR a příslušné organizační složky, která podporu poskytla.
V případě zániku kterékoli organizační složky Svazu s právní subjektivitou bude veškerý zbylý majetek použit přednostně pro jinou
organizační složku Svazu, není-li to možné, pak pro jiné neziskové organizace v oblasti ochrany přírody, krajiny nebo životního
prostředí nebo pro obdobné vzdělávací, výchovné či památkové účely.

Schváleno výroční členskou schůzí 24. února 2015
Služba členům, příznivcům a veřejnosti na základně KOSENKA po dohodě s členy výboru.

