Stanovy Českého výboru tensingu
Obecná ustanovení
 Český výbor tensingu (ČVTS) je poradním orgánem o. s. YMCA DAP, který pečuje o
tensingové hnutí v ČR.
 Ideovým podkladem ČVTS a českého tensingové hnutí je dokument Evropské
tensingové skupiny (ETS group) Ten Sing idea – Základní myšlenky tensingu, který je
přílohou těchto stanov.
 ČVTS je složen ze zástupců všech k tensingu (TS) se hlásících skupin. Je tak jejich
reprezentantem a fórem, kde mohou vyjádřit své názory.
 ČVTS se schází nejméně 2x ročně, minimálně jedno z těchto setkání proběhne
samostatně.
 Účast na ČVTS je skupinám silně doporučena. ČVTS je povinen informovat i
dlouhodobě nepřítomné skupiny o svých rozhodnutích a diskutovaných otázkách.
 Delegát ČVTS musí mít pověření vedoucího skupiny, měl by být zainteresovaný do
tensingového dění a musí být schopen referovat o své TS skupině.

Složení ČVTS











Každá k TS se hlásící skupina v ČR má právo na ČVTS vyslat libovolný počet
delegátů, z nichž má pouze jeden právo hlasovat. Ostatní mají právo účastnit se
diskuse hlasem poradním.
YMCA DAP jako zřizovatel má právo vyslat na ČVTS libovolný počet členů výboru,
případně i členů jiných orgánů, z nichž nejvýše 1 má právo hlasovat. Ostatní mají
právo účastnit se diskuse hlasem poradním.
Schůze ČTVS by se měl zúčastnit také tensingový sekretář, je-li ustaven. Má právo
účastnit se diskuze hlasem poradním.
Schůze ČTVS by se měl zúčastnit také delegát Evropské tensingové konference (ETS
konference). Má právo účastnit se diskuze hlasem poradním.
V případě nutnosti se schůze může zúčastnit i další osoba. Má právo účastnit se
diskuse hlasem poradním.
V čele ČVTS stojí předseda a místopředseda. Oba jsou voleni na jednoleté volební
období a mohou být znovu zvoleni. Volba probíhá tajným způsobem mezi
stanovenými kandidaty, vítězem volby se stává osoba s nejvyšším počtem získaných
hlasů, přičemž není nutná většina hlasů všech zúčastněných. Mezi jejich úkoly patří:

Svolávat schůzky a schůzky řídit (minimálně 14 dní předem zaslat pozvánku
i program schůze).

Reprezentovat české TS hnutí uvnitř YMCA v ČR i na veřejnosti.

Být spojovacím článkem mezi jednotlivými TS skupinami.
Místopředseda přebírá úkoly ČVTS ve chvíli předsedovy indispozice na jeho přímé
požádání.



Hlasování v ČVTS probíhá většinovým způsobem. O volbě předsedy a místopředsedy
se hlasuje tajně, o jiných otázkách veřejně. V případě rovnosti hlasů se hlasování
opakuje. ČVTS je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni delegáti z minimálně
poloviny TS skupin v ČR. V případě dokumentu Ten Sing idea – Základní myšlenky
tensingu je nutné, aby ani jeden delegát nehlasoval proti.

Úkoly ČVTS





Úkolem ČVTS je programové vedení českého tensingového hnutí.
V pravomoci ČVTS je zejména:

Doporučení hlavních vedoucích a zodpovědných osob celorepublikových
aktivit nebo takových aktivit, které pořádá YMCA DAP.

Zaujímání stanovisek k proběhlým celorepublikovým aktivitám. Tato
stanoviska je vedoucí příštího ročníku povinen respektovat a v programu
zohlednit.

Vytváření nových aktivit, které odrážejí potřeby a přání jednotlivých skupin.
Mezi další nezbytné součásti schůzky ČVTS patří:

Duchovní úvod.

Hodnocení uplynulého období v českém TS hnutí, nezáleží přitom na tom,
zda akce byla pořádána YMCA DAP nebo jinou organizací, pokud se jí
účastnily min. 3 skupiny.

Hodnocení uplynulého období v jednotlivých TS skupinách. Nepřítomné
skupiny mohou poslat své hodnocení předem písemně nebo elektronicky.

Zpráva z ETS konference.

Další body, o jejichž zařazení do programu skupiny požádají s minimálně
třítýdenním předstihem u předsedy.

Vztah YMCA DAP k ČVTS






ČVTS je programovým poradním orgánem YMCA DAP. Úkolem YMCA DAP je
poskytovat českému TS hnutí ideovou, metodickou, materiální a personální podporu.
Rozhodnutí ČVTS v programové oblasti jsou pro YMCA DAP závazná. Pokud se
ovšem ukáže, že z důvodů finančních, personálních nebo materiálních není možné
rozhodnutí ČVTS naplnit, je YMCA DAP oprávněna požádat ČVTS o revizi.
Rozhodnutí YMCA DAP, která se zásadním způsobem dotýkají programové oblasti,
nejsou do schválení ČVTS závazná.
YMCA DAP proplatí jednomu zástupci každé skupiny nejmenší možné cestovné na
ČVTS (hromadná jízdenka, In-karta aj.). Je na celé skupině, jak s částkou naloží.
V případě, že finanční situace nedovolí proplacení jízdného, bude toto uvedeno
s dostatečným předstihem na oznámení o konání ČVTS.

Vztah ČVTS k projektu
konkurenceschopnost)
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(Operační
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vzdělání

V době trvání projektu OPVK je ČVTS též poradním orgánem týmu OPVK.

pro





Schůzím ČVTS by měl být přítomný manažer OPVK nebo jím zvolený zástupce, který
bude schopen referovat o současném stavu projektu.
Programem schůze by měla být zpráva z OPVK, zhodnocení již proběhách akcí,
aktuální stav i výhled do budoucnosti projektu.
Rozhodnutí ČVTS mají ve vztahu k OPVK povahu doporučení nebo návrhů.

Závěrečná ustanovení



Tyto stanovy nemají charakter právní listiny, jsou vnitřní směrnicí YMCA DAP. Je ale
na dobré vůli všech, aby se jimi pro úspěch společného úsilí řídili.
Nabudou platnosti dnem schválení ČVTS.

Schváleno 2. 6. 2012

