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Váš dopis značky/ze dne:   Naše značka:  Vyřizuje:  Liberec dne: 
           29.4.2007 
 

 
Vážený pane předsedo, 
 

reagujeme tímto na Váš dopis týkající se další práce SMOP ČSOP. 
 
V naší ZO ČSOP působí kolektivy MOP již od roku 1996. Za celou dobu jejich působení byla naše spolu-

práce se SMOP naprosto bezproblémová a SMOP nám zajišťovalo vždy pohotový servis ve všech záležitostech 
týkajících se práce s dětmi a mládeží. Zároveň veškeré rozdělování dotací z MŠMT a plošných příspěvků bylo 
vždy dle našeho názoru naprosto transparentní a spravedlivé, což se možná některým článkům ČSOP nemusí 
líbit. 

 
Veškeré podněty a připomínky, které jsme k systému činnosti SMOP a KDM v minulosti měli, byly ope-

rativně řešeny ke spokojenosti všech stran. 
 
Celý, léty vypracovaný a dobře zaběhnutý systém plně funguje k naší spokojenosti a především ke spoko-

jenosti našich členů MOP. Proto je dle našeho názoru zcela zbytečné tento systém práce měnit a vymýšlet nové 
mechanismy jeho fungování. V čem je jistě možné diskutovat, je propojení členských databází (SMOP a KÚVR), 
ale v této problematice však nejsme zcela právně orientováni (zejména s ohledem na zákon o ochraně osobních 
údajů  a s ohledem na požadavky MŠMT ČR jako významného donátora finančních prostředků pro činnost 
MOP). 

 
Na závěr bychom Vám chtěli sdělit náš názor, že práce s dětmi a mládeží v ČSOP má mezi orgány státní 

správy a samosprávy i v nevládním sektoru vysoký kredit, čehož důsledkem je např. bezproblémové získávání 
dotací jak na celostátní, či na regionální úrovni, ale i např. stále se zvyšující počet kolektivů MOP v našem regio-
nu. Stačí také nahlédnout do systému fungování jiných organizací, jak jsou přerozdělovány dotační prostředky a 
kolik finančních prostředků se díky rozbujelému byrokratickému aparátu různých mezičlánků dostane skutečně 
k dětem (v některých organizacích je to pouze asi 50% objemu finančních prostředků oproti dotacím rozdělova-
ným prostřednictvím SMOP), proto náš systém nám zejména základní články těchto sdružení tiše závidí. Jaké-
koli neshody na úrovni ústředních orgánů svazu, jejich probírání na veřejnosti a v elektronických médiích či 
jakýkoli nekoncepční zásah do tohoto fungujícího systému může léty budované dobré renomé ČSOP mezi sdru-
ženími pracujícími s dětmi a mládeží výrazně zhoršit. 

 
Věříme, že celá situace bude řešena s velkou rozvahou a na základě širokého názorového konsensu všech 

stran, zejména však těch, kteří s dětmi a mládeží ve svazu skutečně pracují.  
 

S pozdravem 
 
 
Jan Škoda, předseda 36/02 ZO ČSOP  Dr. Tomáš Klimovič, vedoucí MOP MOJH 
   Mgr. Milan Jánošík, vedoucí MOP Zbojníci 

 
 
 
Vážený pan 
RNDr. Libor Ambrozek 
 
předseda ČSOP 
 


