Programové prohlášení ČsOL pro období 2015– 2019

1) V oblasti postavení ČsOL ve společnosti naplňovat tyto záměry:
a) Upevnit postavení ČsOL ve společnosti jako nejdůležitější nestranické organizace zabývající se
výchovou národa v duchu tradic převzatých z odkazu legionářů 1. světové války, příslušníků 2.
odboje, účastníků současných válečných konfliktů a mírových operací a vycházejících z principů
české státnosti, nezávislosti, svobody a demokracie.
b) Přispět všemi silami k obrodě společnosti v duchu původních křesťanských hodnot naší
civilizace a rovněž ideového odkazu legionářů – zakladatelů samostatného státu.
c) Podílet se na přípravě občana k obraně státu.
d) V otázkách sociálních a zdravotních problémů současné populace přispět k řešení
vybudováním vlastního systému pomoci pro přestárlou generaci.
e) Aktivně vstupovat do společenského dění ve snaze prosazovat ve vtahu k státu a národu
původní ideály zakladatelů ČsOL.
f)

Nadále pokračovat v rozvoji spolupráce s organizacemi s příbuznou problematikou s cílem
vytvořit společnou platformu pro aktivní činnost veteránských organizací.

g) Prosadit doplnění vzdělávacího procesu nastupující generace obyvatel na základních a
středních školách.
h) Zásadním způsobem přispět k řešení problémů skupiny obyvatel ČR, kteří se po roce 1989
účastnili zahraničních misí a jsou nositeli osvědčení dle Zákona č. 170/2002 Sb.
i)

Zásadním způsobem přispět k důstojnému průběhu oslav 100. výročí založení ČSR.

2) V oblasti členské základny pokračovat a naplňovat tyto záměry:
a) Zachování jednoty ČsOL a její pokračování jako nositelky tradic 1., 2. a domácího odboje
s důrazem na prosazení kontinuity těchto tradic v činnosti AČR v novodobých mírových a
válečných misí.
b) Aktivně působit na členskou základnu ČsOL s cílem prosadit ideový základ otců zakladatelů
jako ideový základ všech členů ČsOL.
c) Připravit a realizovat aktivity ČsOL s cílem prohloubit znalosti členů ČsOL o historických
skutečnostech souvisejících s vznikem samostatného státu v roce 1918 a jeho osvobozením
v roce 1945.

d) Pokračovat v programu činnosti ČsOL, který motivuje ke vstupu nové členy. Nadále se v něm
opírat o hlavní zásady činnosti ČsOL, které jsou obsaženy v zakládajících listinách ČsOL z roku
1921 a tyto modifikovat na současnou celospolečenskou situaci.
e) Navýšení počtů členů ČsOL z řad široké veřejnosti na základě přihlášení se k tradicím ČsOL a
ztotožněním se s nimi. Navýšení členské základny realizovat především z řad:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
f)

novodobých veteránů,
pozůstalých a rodinných příslušníků po účastnících prvního a druhého odboje,
příslušníků klubů vojenské historie,
příslušníků aktivních záloh,
sympatizantů.

Zvláštní pozornost věnovat skupině tzv.“novodobých veteránů“, u které je, při nalezení ideové
shody s ideály zakladatelů ČsOL, nutno vytvořit podmínky pro aktivnější zapojení členů této
skupiny do života ČsOL.

g) Zvláštní pozornost věnovat mládeži, zde vytvořit podmínky pro vznik zájmového uskupení
v rámci stávající organizační struktury.

3) V oblasti organizační struktury ČsOL pokračovat a naplňovat tyto záměry:
a) Zachovat stávající organizační strukturu a dokončit naplánované organizační změny.
b) V rámci stávající organizační struktury aktivovat institut historických skupin a to především ve
prospěch skupiny tzv. novodobých veteránů.
c) V rámci stávající organizační struktury nebo jako samostatný subjekt zřídit systém zabývající
se přednostně mládeží.
d) Jednotlivé významné projekty řešit v rámci stávající organizační struktury zřízením
samostatných projektových týmů.
e) Organizační strukturu ČsOL nadále budovat jako pružný systém schopný reakce na změny
aktivit ČsOL.
f)

Na úrovni kraje organizovat poradní pracovní orgány složené ze zástupců jednotlivých jednot
v daném kraji s cílem koordinovat navzájem svoji činnost.

g) Zakládáním nových jednot ČsOL věrněji kopírovat geografické rozmístění členské základny
ČsOL.
h) Zvláštní pozornost věnovat omlazování výborů jednot, podpořit vhodné propojení starší a
mladší generace jako vyvážený systém řízení jednot.

4) V oblasti řízení ČsOL pokračovat a naplňovat tyto záměry:
a) V oblasti řízení ČsOL nadále využívat zásady moderního řízení organizací.
b) Pokračovat v nastaveném systému řízení, plánování, hospodaření a kontroly činnosti ČsOL.
c) V oblasti řízení, rozhodování a kontroly u jednotlivých stupňů organizační struktury ČsOL,
především RV a PRV, statutárního orgánu přísně dbát o udržení nastavené úrovně řídicích a
kontrolních procesů.
d) Nadále pokračovat v aktualizaci základních dokumentů ČsOL tak, aby byly v souladu s
nastavenými pravidly v oblasti řízení a zákony ČR.
e) Na úrovni jednot aktualizovat základní dokumenty pro řízení a chod jednot a následně cestou
proškolení výborů jednot docílit zvýšení řídící, organizační a kontrolní činnosti ČsOL na této
úrovni.

5) V oblasti hospodaření ČsOL pokračovat a naplňovat tyto záměry:
a) Vybudovat současnou ČsOL jako ekonomicky silnou a nezávislou organizaci, která dokáže
realizovat své jasné historické cíle, stejně tak jako organizaci s dostatečnou kapacitou pro péči
o problémy svých členů především v oblasti právní, sociální a zdravotní.
b) V rámci stávající organizační struktury vytvořit ekonomicko- personální úsek a tím docílit
vlastní schopnosti obce v těchto oblastech.
c) S ohledem na celosvětovou hospodářskou krizi hledat možnosti a příležitosti pro vícezdrojové
financování ČsOL.
d) Pokračovat v nastaveném systému hospodaření s majetkem a finančními prostředky ČsOL
směrem k úplnému zprůhlednění hospodaření ČsOL.
e) Pokračovat v hospodaření s majetkem a finančními prostředky pouze na základě schváleného
rozpočtu ČsOL Republikovým výborem ČsOL .
f)

Pokračovat v důsledném dodržování stanov a směrnic při nakládání s majetkem ČsOL
především pak v otázkách schvalování čerpání finančních prostředků a v otázkách kontroly.

6) V oblasti majetku ČsOL pokračovat a naplňovat tyto záměry:
a) Dohledat zabavený majetek ČsOL a pokusit se tento majetek zákonnou cestou získat zpět
věříce, že stát má právo a povinnost vyřešit vlastnické právo k tomuto zabavenému majetku.
b) Posílit schopnost ČsOL v oblasti nabývání majetku za podmínky jeho ekonomicky výhodného
využití.
c) Pokračovat v nastaveném systému pro řádné nakládání se stávajícím majetkem ČsOL.

d) Vytvářet aktivně podmínky v plánovacím a řídicím procesu ČsOL k řádnému nakládání s jejím
majetkem.
e) Realizovat záměr „zámeček Pardubice „.
f)

Provést modernizaci hotelu Legie.

g) Realizovat záměr zřízení muzea zakladatelů státu.
h) Pokračovat v zajišťování financování záměrů ČsOL z národních i mezinárodních zdrojů.

7) V oblasti sociální a zdravotní pokračovat a naplňovat tyto záměry:
a) Pokračovat v poskytování sociální a zdravotní podpory našim potřebným členům, zejména pak
veteránů druhé světové války.
b) Realizovat systém podpory v oblasti sociální, zdravotní a právní pro skupinu tzv. „ novodobých
veteránů“ bez rozdílu zda jsou či nejsou členy ČsOL.
c) Realizovat vlastní systém péče o válečné veterány za využití legislativního prostředí ČR
s možností využití tohoto systému i ostatními „neveteránskými“ skupinami obyvatel ČR.
d) Nadále pokračovat v projektu POVV a zajistit jeho financování ze zdrojů MO ČR.

V letech 2015 – 2019 se pokusit vybudovat a provozovat několik sociálních zařízení.
Provozovat je formou založení obecně prospěšné společnosti či neziskové organizace.

Závěrem vyzýváme politickou reprezentaci naší země k pomoci při naplnění těchto cílů ČsOL
zejména v rozhodném a plánovitém programu státu péče o válečné veterány ve spolupráci s
ČsOL v duchu Masarykovských tradic první republiky.
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