
Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s. 

 
Oprávněné požadavky a náměty na činnost P VSR, které byly 1. členské schůzi doručeny. 

 

V sociální oblasti dále usilovat o realizaci odškodného legislativní cestou, alternativně konzultací u 

vrcholových ústavních činitelů. Zajímat se o sociálně slabé členy VSR a pomáhat jim. 

 

Na úseku právního poradenství poskytovat základní bezplatnou právní pomoc. 

 

Na úseku mediálního obrazu VSR připravovat výstupy pro media ve spolupráci s Tiskovým 

oddělením MO ČR. Zajímat se o migrační politiku ČR i EU. 

 

Vést členy k tomu, aby zpracovávali své životní příběhy a dávali je k veřejné dispozici VSR. 

 

Na všech stupních řízení provádět přípravu k archivaci dokumentů VSR. Dokumenty by měly 

obsahovat: hlavičku – místo, název dokumentu, text, datum a podpis zpracovatele. Na webu 

zveřejňovat ukončení činnosti ÚzO VSR, případně KR VSR. 

 

Ukládá členům P VSR rozdělit si mezi sebou jednotlivé úseky činnosti a osobně za jejich realizaci 

odpovídat předsedovi VSR. V této souvislosti je praktické, aby členové P VSR měly kromě 

povinností i patřičné kompetence. 

 

Ukládá členům P VSR předávat funkce protokolárně a protokoly zveřejnit na našem webu. 

 

Dbát na úspornost provozu VSR; P VSR svolávat nejvýše 2 x do roka, KK podle nejnutnější 

potřeby, RK je možné vyřešit mejlovou poštou, rovněž tak členové odborných komisí mohou danou 

problematiku vymejlovat. 

 

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo do nových stanov „zabudovat“ technické nedostatky, je 

potřebné se tímto problémem soustavně zabývat a podávat návrhy na řešení členské schůzi. (Zvláště 

se upozorňuje na složitý způsob podávání kandidátek, uvažovat se změnou názvu ÚzO VSR na 

Klub VSR, uvažovat o změnu názvu z Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s. na Vojenské 

sdružení rehabilitovaných, z.s. České republiky /VSR ČR/). 

 

Revokace rozhodnutí o výši členského příspěvku ze 100,- Kč na 50,- Kč. 

 

Pomoc při zajišťování ubytování v domovech důchodců, nebo stacionářů.  

 

Zajišťování ozdravných pobytů. 

 

Vydávání potvrzení na žádosti o dotace. 

 

 

Zpracováno na základě diskuzních příspěvků ze 14. CK VSR a připomínek iniciativních členů VSR. 

 

K tomuto textu stále přijímám nové podněty a připomínky do 21.3.2016. 

 

V Praze dne 15.3.2016 Petr Baubín. 

 

 

 



 


