ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY

STANOVY
1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1

Asociace skautek a skautů Evropy
(dále jen ASSE) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ustavené podle zákona
č. 83/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1.2

Sídlo a působnost
Sídlem ASSE je Hradešínská 1, 101 00 Praha 10. ASSE působí na území České republiky, jednací
řečí je čeština, správní období je shodné s kalendářním rokem.

1.3

Symbol
Symbolem ASSE je znak UIGSE - FSE: osmiramenný červený kříž špitálního řádu sv. Jana
Jeruzalémského se zlatou lilií v místě překřížení jeho ramen.

1.4

Náboženské vyznání
ASSE vyznává římskokatolickou víru. V duchu ekumenismu je otevřena vůči jednotkám a členům
jiných křesťanských vyznání, v souladu s Kodexem náboženského života FSE.

1.5

Členství ve Federaci evropského skautingu
ASSE se hlásí k Mezinárodní unii skautek a skautů Evropy – Federaci evropského skautingu (UIGSE
- FSE).
V souladu s tím ASSE plně přijímá Federální stanovy UIGSE - FSE a jeho vnitřní řády (Pravidla
UIGSE - FSE, Charta evropského skautingu, Kodex náboženského života FSE, Ceremoniál).

2 POSLÁNÍ ASSE
2.1

Cíl činnosti
Cílem činnosti Asociace skautek a skautů Evropy je všestranně podporovat osobní rozvoj dětí a
mladých lidí v křesťanském duchu pomocí tradiční skautské výchovné metody, tak jak nám ji
odkázali zakladatel světového skautingu Robert Baden - Powell a zakladatel francouzského
katolického skautingu otec Jacques Sevin.

2.2

Pět cílů skautingu
Pod všestranným rozvojem členů ASSE rozumí naplňování pěti cílů skautingu:
a) Zdraví: péče o zdraví ducha i těla, osobní čistotu a rozvoj fyzické zdatnosti.
b) Praxe: rozvoj smyslu pro skutečnost, konkrétno; nabývání praktických dovedností, hospodárnost,
příprava na volbu povolání a dospělý život.
c) Charakter: formování charakteru, výchova k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvoj tvořivosti.
d) Služba: výchova k pozornosti a úctě vůči ostatním lidem a ke konkrétní službě bližním, poznávání
vlastních dějin a kultury, výchova k občanským postojům a k evropanství.
e) Bůh: prohlubování víry a znalostí o ní, rozvoj života z víry

2.3

Metoda práce
ASSE realizuje svoje cíle těmito prostředky:
a) seskupováním členů do malých jednotek, oddělených pro chlapce a dívky
b) úzkou spoluprací s rodiči mladých členů
c) pořádáním pravidelné činnosti (schůzky, výpravy, táboření v přírodě, srazy, závody apod.)
d) pořádáním zimních i letních táborů, včetně putovních
e) pořádáním vzdělávacích kursů pro vedoucí a odborných kursů
f) publikační činností
g) zajišťováním krojů, označení, pedagogických materiálů a potřebného vybavení pro členy
h) pořádáním výdělečných akcí, jejichž výnos je určen na činnost ASSE nebo charitativní účely
i) zřizováním a provozováním skautských kluboven, tábořišť a základen
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j) pořádáním výstav a kulturních a společenských akcí
k) spoluprací se skautskými organizacemi v ČR i v zahraničí

2/7

STANOVY ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY
3 ZÁKLADNÍ TEXTY
Následující základní texty vyjadřují ideály Asociace skautek a skautů Evropy a jsou závazné pro
všechny členy:
3.1

Skautský zákon - skautky:
1) Na slovo skautky je vždycky spolehnutí.
2) Skautka je věrná a oddaná své vlasti, rodičům, svým vedoucím a všem, kdo jsou jí svěřeni.
3) Skautka slouží svým bližním a doprovází je na cestě k Bohu.
4) Skautka je přítelkyní všech lidí a sestrou každé skautky.
5) Skautka je zdvořilá a ušlechtilá.
6) Skautka vidí v přírodě Boží dílo: miluje rostliny a zvířata.
7) Skautka poslouchá dobrovolně a nedělá nic napůl.
8) Skautka se dovede ovládat: usmívá se a zpívá si v těžkostech.
9) Skautka je prostá a spořivá, zachází svědomitě i s věcmi druhých.
10) Skautka je čistá v myšlení, slovech i skutcích.

3.2

Skautský zákon - skauti:
1)
Na slovo skauta je vždycky spolehnutí.
2) Skaut je věrný a oddaný své vlasti, rodičům, svým vedoucím a všem, kdo jsou mu svěřeni.
3) Skaut slouží svým bližním a doprovází je na cestě k Bohu.
4) Skaut je přítelem všech lidí a bratrem všech skautů.
5) Skaut je zdvořilý a rytířský.
6) Skaut vidí v přírodě Boží dílo: miluje rostliny a zvířata.
7) Skaut poslouchá dobrovolně a nedělá nic napůl.
8) Skaut se dovede ovládat: usmívá se a zpívá si v těžkostech.
9) Skaut je prostý a spořivý, zachází svědomitě i s věcmi druhých.
10) Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

3.3

Skautské principy - skautky:
1) Povinnosti skautky začínají doma.
2) Skautka si je vědoma zodpovědnosti za svou vlast a zasazuje se o svobodnou a bratrskou
Evropu.
3) Jako dcera církve je skautka hrdá na svou víru. Pracuje pro příchod Kristova Království ve svém
vlastním životě a ve světě, který ji obklopuje.

3.4

Skautské principy - skauti:
1) Povinnosti skauta začínají doma.
2) Skaut si je vědom zodpovědnosti za svou vlast a zasazuje se o svobodnou a bratrskou Evropu.
3) Jako syn církve je skaut hrdý na svou víru. Pracuje pro příchod Kristova Království ve svém
vlastním životě a ve světě, který jej obklopuje.

3.5

Skautský slib:
Slibuji na svou čest,
že s pomocí Boží budu ze všech svých sil
sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě
stále pomáhat svým bližním
a dodržovat skautský zákon.

3.6

Skautské heslo:
„Buď připraven !“
Obvykle se používá latinská verze:
„Semper parati !“

3.7

Vnitřní řády ASSE
Sněm ASSE, popřípadě náčelnictvo schvaluje vnitřní řády ASSE, která zavazují všechny členy.
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4 ČLENSTVÍ
4.1

Členství v ASSE
Členem ASSE se může stát každý, kdo souhlasí s posláním, základními texty a pravidly ASSE.

4.2

Druhy členství
Členové ASSE se dělí na:
a) mladé členy
b) činovníky
c) pomocníky
4.2.1 Mladí členové
jsou členové do 20 let, kteří se účastní skautské výchovy v některé z větví jako vlčata, skauti,
skautky, nebo roveři či roverky před přijetím služby.
Členem se uchazeč stává přijetím do některé jednotky ASSE na základě písemné přihlášky.
Za nezletilé členy podepisuje přihlášku jejich zákonný zástupce.
4.2.2

Činovníci
jsou dospělí členové, kteří plní vychovatelskou funkci jako vůdcové/vůdkyně výchovných jednotek
(smečky vlčat, skautského oddílu, roverského klanu) a jejich zástupci, dále jako vůdce střediska,
hejtman župy, členové náčelnictva, náčelník skautů, náčelní skautek, místonáčelníci, starosta ASSE
a další členové, kterým tento status přiznávají Pravidla ASSE.
Činovníkem se uchazeč stává jmenováním do funkce náčelníkem skautů resp. náčelní skautek.

4.2.3

Pomocníci
jsou dospělí členové, kteří neplní vychovatelskou funkci, ale pomáhají naplňovat poslání ASSE jiným
způsobem - pomáhají rozvíjet skautské techniky, při publikační činnosti, při zajišťování potřebných
technických, hospodářských a administrativních úkonů, apod.
Status pomocníka mají též členové, pověření vedením výchovných jednotek na zkušební dobu.
Pomocníkem se člen stává přijetím služby, kterou jej pověřil náčelník či náčelní.

4.3

Členská práva
a) účastnit se činnosti ASSE
b) získávat stupně a odborky podle podmínek skautské stezky
c) nosit skautský kroj v souladu s ceremoniálem FSE
d) se souhlasem hejtmana župy se účastnit kvalifikačních kursů
e) účastnit se rady své jednotky a jejím prostřednictvím se vyjadřovat k činnosti a podávat návrhy

4.4

Členské povinnosti
a) být registrován v některé organizační jednotce ASSE, platit členské příspěvky
b) pravidelně se účastnit činnosti své jednotky (mladí členové)
c) řádně vykonávat svěřenou službu (činovníci a pomocníci)
d) po splnění stanovených podmínek složit skautský slib
a) dodržovat skautský zákon, principy a slib
b) respektovat Stanovy a vnitřní řády ASSE
e) respektovat rozhodnutí svých skautských představených

4.5

Registrace
Způsob přijetí do ASSE a postup při registraci upravují Pravidla ASSE.

4.6

Zánik členství
Členství v ASSE zaniká:
a)
písemným oznámením člena nebo jeho zákonného zástupce, že ukončuje své (jeho) členství
b)
nezaplacením členského příspěvku na další registrační období v termínu stanoveném
náčelnictvem
c)
úmrtím člena
d)
zbavením členství pro závažné porušení členských povinností.
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4.6.1

Zbavení členství
O zbavení členství rozhoduje u mladého člena vůdce příslušné jednotky se souhlasem vedoucího
střediska. Vůdce je povinen informovat rodiče (zákonného zástupce) o důvodu.
O zbavení členství činovníka či pomocníka rozhoduje náčelník skautů resp. náčelní skautek, se
souhlasem náčelnictva.

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
5.1

Kmeny
ASSE pracuje ve dvou kmenech, které vytvářejí oddělené výchovné i organizační jednotky a jsou
samostatné ve věcech pedagogiky:
a) kmen skautů
b) kmen skautek

5.2

Věková struktura
Oba kmeny, skautů i skautek, se dělí na tři větve - věkové kategorie s vlastní pedagogikou,
odpovídající stupni osobního rozvoje jejich členů:
a) vlčata ve věku 8 - 12 let
(žlutá větev)
b) skauti a skautky ve věku 12 - 17 let
(zelená větev)
c) roveři a roverky ve věku nad 17 let
(červená větev)

5.3

Chlapecké a dívčí jednotky
Jednotky kmene skautů přijímají pouze chlapce a jsou vedeny muži. Stejně tak jednotky kmene
skautek přijímají pouze dívky a jsou vedeny výhradně ženami.
Struktura jednotek je stejná pro oba kmeny. V dalším textu je pro jednoduchost uváděna pouze pro
kmen skautů.

5.4

Výchovné jednotky
Výchovné jednotky jsou nejmenší samostatné jednotky ASSE. V jejich rámci se odehrává vlastní
skautská výchova.

5.4.1

Smečka vlčat
Výchovnou jednotkou žluté větve je smečka vlčat, vedená vůdcem smečky - Akelou, kterému
pomáhají jeho zástupci a duchovní rádce.
Dělí se na 2 - 4 šestky po 4 - 6 vlčatech, v čele se šestníky.

5.4.2

Skautský oddíl
Výchovnou jednotkou zelené větve je skautský oddíl, vedený vůdcem oddílu, kterému pomáhají jeho
pobočníci a duchovní rádce.
Dělí se na 2 - 4 družiny po 5 - 8 skautech, v čele s rádci.

5.4.3

Roverský klan
Výchovnou jednotkou červené větve je roverský klan, vedený vůdcem klanu, kterému pomáhá
duchovní rádce.
Dělí se na hlídky po 3 - 6 roverech, které spravují zástupci vůdce klanu.
Roverské klany jsou tvořeny na úrovni župy.

5.4.4

Samostatná družina
V místě, kde není možné založit skautský oddíl, může vzniknout samostatná družina v počtu 5 - 8
skautů, vedená zodpovědným a kvalifikovaným rádcem ve věku alespoň 15 let.
Samostatná družina je zaregistrována na úrovni župy. Náčelník ji svěří do péče vůdce nejbližšího
střediska, nebo zvlášť ustanovenému činovníkovi.

5.5

5.5.1

Organizační jednotky
Úkolem organizačních jednotek je vytvářet zázemí pro činnost výchovných jednotek, dbát o rozvoj
pedagogiky, formaci činovníků a zachovávání jednoty a ideálu hnutí na místní či regionální úrovni.
Středisko
Nejmenší organizační jednotkou ASSE je středisko, v čele s vůdcem střediska. Zpravidla sdružuje
jeden skautský oddíl, jednu smečku vlčat.
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5.5.2

Župa
Náčelnictvo ASSE může vytvořit územní organizační jednotky - župy, vedené hejtmany.
Zásady pro činnost žup stanoví Pravidla ASSE.

5.5.3

Právní subjektivita
Organizační jednotky mohou rozhodnutím náčelnictva nabýt odvozenou právní subjektivitu.
Statutárním zástupcem střediska s odvozenou právní subjektivitou je vůdce střediska.
Statutárním zástupcem župy s odvozenou právní subjektivitou je hejtman.

5.6

Zřizování a rušení jednotek
Jednotky s výjimkou žup zřizuje, uznává a ruší náčelník skautů resp. náčelní skautek.
Zásady pro zřizování a rušení jednotek stanoví Pravidla ASSE.

5.7

Vedení jednotek
Každá výchovná i organizační jednotka je vedená činovníkem starším 18 let s odpovídající kvalifikací
dle Pravidel ASSE a obecně platných právních předpisů.
Ustanovování a uvolňování činovníků je v kompetenci náčelníka skautů resp. náčelní skautek.
Způsob stanoví Pravidla ASSE.

6 ORGÁNY ASSE
6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2
6.2.1

6.2.2

Sněm
Sněm je vrcholným orgánem ASSE. Svolává jej nejméně jednou za tři roky starosta ASSE.
Mimořádně může být sněm svolán i dříve, a to na základě usnesení náčelnictva, nebo požaduje-li
jeho svolání alespoň třetina činovníků.
Pravomoci sněmu:
a) schvalovat a měnit Stanovy ASSE a vnitřní řády
b) projednat všechny vnitřní řády, které náčelnictvo schválilo během svého uplynulého období
c) vzít na vědomí zprávu náčelníka a náčelní o činnosti v uplynulém období, dále finanční zprávu
starosty a zprávu revizní komise
d) volit a odvolávat členy náčelnictva a revizní komise
e) schvalovat plán činnosti na další období
f) rozhodnout o ukončení činnosti ASSE
Právo účasti na sněmu
Právo účasti na sněmu mají všichni činovníci a pomocníci - členové ASSE, duchovní rádcové všech
jednotek ASSE a pozvaní hosté.
Hlasovací právo mají pouze jmenovaní činovníci ASSE.
Pokud se činovník z vážných důvodů nemůže sněmu zúčastnit, zplnomocní jiného člena ASSE
k hlasování na sněmu.
Jednání sněmu
Sněm jedná podle jednacího řádu, který si sám schválí na návrh náčelnictva.
Volby osob jsou vždy tajné.
Náčelnictvo ASSE
(dále jen náčelnictvo) řídí činnost ASSE v době mezi sněmy.
Pravomoci náčelnictva:
a) volit a odvolávat náčelníka, náčelní a starostu ASSE
b) rozhodnout o konání mimořádného sněmu
c) v době mezi sněmy schvalovat vnitřní řády ASSE
d) schvalovat základní pedagogické materiály ASSE
e) schvalovat veškeré publikace, vydávané jménem ASSE
f) rozhodnout o vytvoření, změně či zániku územních organizačních jednotek
g) vytvářet účelové složky ASSE
Členové náčelnictva
Náčelnictvo se sestává z členů ex officio - starosty, náčelníka skautů, náčelní skautek a z volených
členů. Počet volených členů stanoví Pravidla ASSE.
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Právo účastnit se jednání náčelnictva s hlasem poradním má dále duchovní rádce ASSE a
místonáčelníci, pokud nebyli do náčelnictva zvoleni sněmem.
6.2.3
6.3
6.3.1

6.4

Jednání náčelnictva
Náčelnictvo jedná podle jednacího řádu, který si samo schválí. V jeho čele stojí starosta ASSE.
Starosta
Starosta je statutárním zástupcem ASSE. Volí jej náčelnictvo na tříleté funkční období.
Pravomoci starosty:
a) dbát o zachovávání Stanov a vnitřních řádů ASSE
b) reprezentovat ASSE navenek
c) svolávat a řídit jednání sněmu a náčelnictva
d) koordinovat činnost obou kmenů
e) zodpovídat za hospodaření ASSE
Náčelník skautů a náčelní skautek
Náčelník skautů a náčelní skautek jsou hlavami svých kmenů. Řídí jejich činnost a odpovídají za
úroveň pedagogiky a jejich rozvoj.

6.4.1

Volba a potvrzení náčelníka/náčelní
Náčelníka a náčelní volí náčelnictvo na tříleté funkční období.
Pokud zvolený náčelník/náčelní nevykonával/a tuto funkci již v minulosti, musí být ve funkci
potvrzen/a Federálním komisařem UIGSE - FSE.

6.4.2

Pravomoci náčelníka/náčelní:
a) koordinovat činnost kmene na národní úrovni
b) dbát na zachovávání a prohlubování skautské pedagogiky v kmeni
c) dbát na formaci činovníků
d) starat se o vznikající jednotky a nové činovníky
e) zodpovídat za svůj kmen vůči UIGSE - FSE
f) povolovat, uznávat a rušit jednotky
g) pověřovat a jmenovat činovníky a uvolňovat je z funkcí
h) se souhlasem náčelnictva zbavovat činovníky a pomocníky členství
Místonáčelníci
Náčelník může jmenovat místonáčelníky pro jednotlivé větve, kteří koordinují činnost své větve na
národní úrovni a dbají o rozvoj pedagogiky a formaci činovníků.

6.4.3

6.5

Revizní komise
Tříčlennou revizní komisi volí sněm na tříleté období. V případě, že počet členů revizní komise
klesne pod tři, zvolí náčelnictvo náhradníky.
Úkolem revizní komise je kontrolovat hospodaření všech jednotek a orgánů ASSE.
Člen revizní komise nesmí být současně náčelníkem, náčelní nebo starostou ASSE.

6.6

Duchovní rádcové
O náboženskou výchovu v ASSE dbá duchovní rádce ASSE. Svého duchovního rádce mají mít také
všechny jednotky ASSE. Roli duchovního rádce popisuje Kodex náboženského života FSE.
Způsob ustanovování duchovních rádců stanoví náčelnictvo, respektujíc přitom kanonické právo.
Duchovní rádcové mají právo účastnit se činnosti jim svěřených jednotek. Účastní se rady své
jednotky a sněmu s poradním hlasem. Nemohou být vůdci jednotek a nemohou být zvoleni do
volených funkcí ASSE.

7 HOSPODAŘENÍ ASSE
7.1

Hospodaření orgánů a jednotek ASSE
Jednotky a orgány ASSE se při svém hospodaření řídí platnými právními předpisy ČR a vnitřními
řády ASSE.
Starosta ASSE předloží náčelnictvu ke schválení roční rozpočet pro jednotlivé orgány ASSE.
O nakládání s majetkem a finančními prostředky ASSE rozhoduje náčelnictvo. O nakládání s
majetkem a prostředky jednotek ASSE rozhoduje vůdce příslušné jednotky.
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7.2

Finanční zdroje
Zdrojem finančních prostředků ASSE jsou:
a) členské příspěvky
b) příjmy z vlastní činnosti
c) dary a sponzorské příspěvky
d) dotace
Majetek a finanční prostředky ASSE slouží výhradně k naplňování cíle činnosti ASSE.

7.3

Ukončení hospodaření
V případě ukončení činnosti ASSE předloží starosta sněmu závěrečnou zprávu o vyúčtování a
hospodaření s majetkem, schválenou revizní komisí. Sněm rozhodne o způsobu dalšího nakládání
s majetkem ASSE.

8 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1

Počátek činnosti ASSE
Do doby, než budou ustanoveny orgány ASSE dle čl. 6.2 - 6.4 stanov, platí následující ustanovení:
a) pravomoci a povinnosti starosty, náčelníka a náčelní přebírá národní zástupce, zvolený
ustavujícím sněmem ASSE, který je současně statutárním zástupcem ASSE.
b) pravomoci a povinnosti náčelnictva přebírá rada asociace, jejímiž členy jsou všichni činovníci.
c) od samého počátku činnosti ASSE budou vytvářeny samostatné chlapecké a dívčí jednotky.
Do doby, než bude ustanoven náčelník skautů a náčelní skautek, budou všechny jednotky řízeny
národním zástupcem či jedním společným náčelníkem pro oba kmeny.

8.2

Platnost stanov
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace ASSE na MV ČR.

V Praze, dne 20.května 2004
na svátek Nanebevstoupení Páně
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