Statut Mladých odborářů Odborového svazu státních orgánů a organizací
ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Ustavuje se sdružení Mladých členů odborových organizací sdružených v Odborovém svazu
státních orgánů a organizací (dále jen „OS SOO“) nebo individuálních členů OS SOO do 35-ti let.
Název zní "Mladí odboráři OS SOO", jako zkratky se používá označení „MlO OS SOO“, logo MlO
OS SOO je přílohou tohoto Statutu.
MlO OS SOO působí jako poradní komise Výboru OS SOO. Sídlem MlO OS SOO je sídlo
Odborového svazu státních orgánů a organizací, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1.
Čl. 2
Činnost MlO OS SOO se řídí tímto statutem, který vychází ze Stanov OS SOO a který stanoví
základní pravidla pro fungování Mladých odborářů OS SOO. Tento statut stanoví základní principy
práce MlO OS SOO, jejich poslání, jakož i podmínky členství.
Čl. 3
Hlavní náplní práce MlO OS SOO je:
a) obhajoba a prosazování ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních práv a zájmů
mladých odborářů,
b) podpora aktivního členství a aktivních členů v odborech,
c) předávání a sdílení zkušeností s odborovou činností,
d) aktivní práce na rozšiřování členské základny,
e) příprava a spolupráce projektů a aktivit zaměřených na vzdělávání mladých, na další práci s
mladými a na podporu vstupu mladých do odborů a zprostředkování informací o službách
odborů pro mladé,
f) plnění úkolů uložených Výborem OS SOO,
g) koordinace aktivit OS SOO ve vztahu k mladým členům odborů,
h) propagace činnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací,
i) aktivní prezentace činností a úspěchů odborové organizace navenek.
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ČÁST II.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ MlO OS SOO
Čl. 4
Člen má právo:
a) podílet se na tvorbě a uskutečňování programu MlO OS SOO,
b) být informován o činnosti MlO OS SOO,
c) účastnit se akcí, které MlO OS SOO pořádají,
d) volit a být volen do orgánů MlO OS SOO.
Čl. 5
Člen je povinen:
a) dodržovat Statut MlO OS SOO a řídit se usneseními MlO OS SOO,
b) podílet se na činnosti MlO OS SOO a aktivně přispívat k plnění jejich úkolů,
c) podílet se na rozšiřování členské základny odborových organizací z řad mladých a rozšiřovat
všeobecné povědomí o činnosti odborů.

ČÁST III.
ORGÁNY MlO OS SOO A JEJICH ČINNOST
Čl. 6
Nejvyšším orgánem MlO OS SOO je konference delegátů, kterou výbor svolává nejméně jednou
v kalendářním roce. Volba delegátů se provádí elektronickou formou. Klíč pro volbu delegátů určí
výbor.
Konference delegátů:
a) schvaluje Statut MlO OS SOO, jeho změny a doplňky,
b) určuje programové cíle MlO OS SOO při plnění úkolů podle čl. 3 tohoto statutu,
c) projednává činnost výboru v období mezi dvěma konferencemi delegátů a její výsledky,
d) bere na vědomí složení výboru podle výsledků voleb.
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Čl. 7
Výkonným orgánem MlO OS SOO v období mezi konferencemi delegátů je výbor, v jehož čele
stojí koordinátor. Výbor má 5 členů a jeho funkční období je dvouleté. Volby funkcionářů MlO OS
SOO jsou veřejné. V případě uvolnění jednoho nebo více míst ve výboru v průběhu funkčního
období se provede doplňující volba do konce funkčního období. V takovém případě je volba
prováděna elektronickou formou.
Výbor zejména:
a) svolává konferenci delegátů,
b) plní programové cíle MlO OS SOO určené konferencí delegátů,
c) zástupce MlO OS SOO se účastní jednání Výboru OS SOO s hlasem poradním,
Výbor se schází nejméně jednou za dva měsíce a přijímá usnesení, která koordinátor bezprostředně
po jejich přijetí rozešle všem členům MlO OS SOO.

ČÁST IV.
FINANCOVÁNÍ
Čl. 8
Činnost MlO OS SOO, jako poradní komise Výboru OS SOO, bude financována ze zdrojů OS
SOO. Náklady na činnost MlO OS SOO, na jednotlivá kalendářní období, budou předem schváleny
Výborem OS SOO. Kontrolu hospodaření s poskytnutými finančními prostředky provádí Výbor OS
SOO.
ČÁST V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 9
Tento Statut nabývá platnosti dnem schválení konferencí delegátů MlO OS SOO a účinnosti dnem
schválení Výborem OS SOO.
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