Junák – svaz skautů a skautek ČR

Řád Svojsíkova oddílu
1. Struktura a orgány SO
(1) Svojsíkův oddíl (dále jen SO) je čestnou jednotkou Junáka, stojí mimo jeho organizační strukturu a členství v ní je jedním z
nejvyšších vyznamenání Junáka.
(2) Pro pracovní účely je SO rozdělen do družin. Každý člen je zařazen do družiny podle místa bydliště nebo vlastní volby.
(3) V čele družiny je rádkyně (rádce) , která je volena na schůzi družiny, a to přítomnými členy družiny. Výsledek volby rádkyně
musí být schválen na následující výroční schůzi SO. Spolu s rádkyní je na příslušné schůzi volen podrádce (podrádkyně). Tuto
volbu už výroční schůze SO nepotvrzuje. Skutečnost, že půjde o volební schůzi ,je třeba všem členům družiny oznámit předem.
(4) Družiny se scházejí podle vlastní úvahy a vlastních plánů činnosti. Zprávu o činnosti a další případné podněty překládají družiny
oddílové radě SO.
(5) Družiny mohou připojit ke svému regionálnímu názvu i jméno význačných skautských osobností případně jiný symbolický
název. Název na základě schváleného návrhu družiny schvaluje výroční členská schůze SO.
(6) V čele SO je vůdce (vůdkyně) SO a jeho zástupci pro:
a) dívčí kmen,
b) chlapecký kmen,
c) Čechy a
d) Moravu se Slezskem.
(7) Vůdce SO a jeho zástupce volí výroční členská schůze SO.
(8) Rádkyně a rádcové družin tvoří spolu s vůdcem SO a jeho zástupci Oddílovou radu SO (dále jen OR SO), jejíž zasedání svolává
vůdce SO zpravidla 4x ročně a jejím právoplatným členem je také tajemník, jehož oddílová rada jmenuje na své oddílové
schůzi.
(9) Vůdce SO svolává jednou ročně výroční členskou schůzi SO (zpravidla k výročí narození náčelníka zakladatele A.B.Svojsíka).
(10) Mimořádnou výroční členskou schůzi musí vůdce SO svolat, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů SO.

2. Přijímání členů
11) Kandidáti na členství musí být starší 60 let, musí se svou dosavadní činností zasloužit o rozvoj skautského hnutí, nesmí být ani
bývalými členy KSČ, LM a ani v žádné formě spolupracovníky STB.
(12) Návrhy na členství v SO může rádci územně příslušné družiny SO podat organizační jednotka Junáka, náčelnictvo Junáka nebo
člen SO.
(13) Návrh musí být podán na řádně vyplněném tiskopisu "Evidenční karta člena SO" ve všech rubrikách řádně vyplněné plným
slovním vyjádřením, potvrzené příslušnými podpisy a razítky a doložené dále stručným skautským a občanským životopisem
vlastnoručně podepsaným kandidátem (podpisem potvrzuje uvedené údaje).
(14) Náležitosti formuláře „Evidenční karta člena SO“ stanoví předpis vydaný v působnosti VRJ.
(15) Úplnost návrhu včetně potvrzujících podpisů a razítek zkontroluje a potvrdí rádce družiny a návrh pak předá k posouzení
příslušné družině SO na nejbližší družinové schůzce.
(16) Rádkyně (rádce) pak zašle návrhy tajemníkovi nebo vůdkyni (vůdci) SO. V daném roce budou vždy posouzeny návrhy doručené
do 31. března toho roku. Návrhy došlé po tomto termínu se předkládají k vyřízení na příští období.

(17) OR SO na prvním zasedání po 31. březnu projedná a případně schválí došlé návrhy na členství. Shledá-li nedostatky, může
požádat navrhovatele o doplnění a žádost případně vrátit k dalšímu projednání příslušné družině SO.
(18) Schválené žádosti OR SO předloží výroční členské schůzi SO. O přijetí kandidáta do SO rozhoduje nadpoloviční většina
přítomných.
(19) Výroční členskou schůzí schválené žádosti vůdce SO předloží Náčelnictvu Junáka ke schválení.
(20) Konečné schválení udělení tohoto vyznamenání a zároveň čestného členství v Junáku přísluší Valnému sněmu Junáka a v
období mezi Valnými sněmy pak Náčelnictvu Junáka.
(21) Po jmenování Náčelnictvem Junáka či Valným sněmem Junáka je novému členu na družinové schůzce předán jmenovací
dekret , průkaz, domovenka, a klopový odznak.
(22) Nový člen musí být seznámen se svými právy a povinnostmi.
(23) Každý člen SO je evidován v SO a jako čestný člen Junáka nemusí být registrován v některé ze základních či zvláštních
organizačních jednotek ani platit členský příspěvek.
(24) Vůdkyně (vůdce) SO odevzdá vždy k termínu registrace Výkonné radě Junáka seznam evidovaných členů SO.
(25) Členství v SO je doživotní a může jej zrušit pouze sám člen, jestliže se jej dobrovolně zřekne nebo usnesení NJ či VSJ.

3. Práva a povinnosti členů SO
(26) Členové Svojsíkova oddílu, jakožto čestní členové Junáka, mají všechna práva přiznaná Stanovami Junáka i dalšími řídícími
akty Junáka všem dospělým členům Junáka. Zároveň se musí v plném rozsahu řídit Stanovami Junáka i všemi pro ně závaznými
řídícími akty Junáka a plnit z nich vyplývající povinnosti.
(27) Jsou jim dále přiznána následující práva:
a) právo účastnit se akcí SO, rozhodování a řízení SO a kandidovat na funkce v orgánech SO,
b) vyjadřovat se ve své družině a oddílové radě SO k významným otázkám hnutí a
c) po dohodě s vedoucím příslušné výchovné jednotky popř. s vedoucím akce se zúčastnit akcí výchovných jednotek Junáka.

4. Přechodná a závěrečná ustanovení
(28) Svojsíkv oddíl je tímto Řádem pověřen udělovat jako poděkování za dlouholetou práci v Junáku „Čestná léta služby“. Podmínky
a proceduru jejich udělení upraví vnitřní předpis vydaný v působnosti OR SO.
(29) Tento Řád projednala OR SO na svém zasedání a výroční schůze SO na svém zasedání dne 16.9.2006.
(30) Tento Řád byl schválen NJ dne 9. 12. 2006 a nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2007.
(31) Náčlenictvo Junáka bude o jakýchkoli změnách tohoto Řádu předem informovat vůdkyni (vůdce) Svojsíkova oddílu a případně
umožní účast zástupce SO na tomto jednání s hlasem poradním.
náčelní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová
náčelník CHK: Zdeněk Prančl
starosta Junáka: Ing. František Šmajcl

