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I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Současný stav a zájmy veřejnosti ve vzdělávání vyžadují inovaci a rozšíření o alternativní
strukturální formy, vytvoření vzdělávacích klubů, které by nabízely neformální místa
k poskytování fóra pro širokou diskuzi o aktuálních otázkách vztahu vědy a víry, o důležitých
otázkách doby, společnosti ve spojení s kulturní a společenskou činností. Prezidium MSKA
ustanovuje směrnici o zřízení a činnosti Klubů křesťanské akademie MSKA.
II.
ZŘÍZENÍ KLUBŮ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE MSKA

1. MSKA zřizuje Kluby křesťanské akademie MSKA (Kluby MSKA) se stanovenou územní
působností. Kluby jsou společensko-vzdělávací místy pro vzdělávání, odbornou diskuzi
a společenský dialog.
2. Kluby MSKA jako vzdělávací střediska poskytují, zprostředkovávají či spolupracují na pořádání
pravidelného vzdělávaní v křesťanské nauce a učení církve a oborech s tím spojených.
3. Kluby MSKA kromě vzdělávacího charakteru také rozvíjí aspekt kulturní, společenský
a duchovní a poskytuje možnost ke komornímu setkání nebo studiu publikací.
III.
CÍL ČINNOSTI A ÚKOL KLUBŮ MSKA

1. Cílem činnosti Klubů MSKA je přispívat k naplnění vzdělávacím cíli MSKA a zpřístupnění činnosti
MSKA veřejnosti v rámci stanovené územní působnosti. Kluby MSKA spolupracují s RP MSKA
a podporuji obnovu a rozvoj MSKA.
2. Úkolem Klubu MSKA je zejména poskytovat fórum pro širokou diskuzi o otázkách vztahu vědy
a víry resp. víry a rozumu a upevňovat osobní a společenské kontakty a napomáhat vedení
dialogu mezi členy MSKA.
3. Činnost mohou vyvíjet Kluby MSKA i v jiných prostorách a v místech poskytnutých k jejich
činnosti, než jsou RP. Činnost Klubů MSKA je rozvíjena zejména, nikoli však výlučně
v akademických městech, ve spolupráci s akademickými institucemi a sdruženími.

IV.
ČLENSTVÍ V KLUBU MSKA

1. Členem Klubu MSKA může být fyzická i právnická osoba, a to i osoba, která není členem MSKA.
2. Členství v Klubu MSKA vzniká registrací členství Prezidiem na základě písemné přihlášky člena.
3. Členství v Klubu MSKA zaniká vystoupením člena nebo jeho vyloučením z Klubu MSKA.
O vyloučení člena může rozhodnout pouze Prezidium MSKA; pro rozhodování o vyloučení
se přiměřeně použijí důvody vyloučení člena MSKA podle Stanov MSKA.
4. Člen Klubu MSKA má právo být informován o činnosti MSKA i Klubu MSKA a právo účastnit
se aktivit MSKA i Klubu MSKA za podmínek stanovených vnitřními předpisy a rozhodnutími
orgánů MSKA.
5. Člen Klubu MSKA má podporovat činnost Klubu MSKA zejména, nikoli však výlučně příspěvkem
ve výši stanovené Prezidiem.
6. Členství v klubu MSKA nezakládá členství v MSKA.

V.
FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBŮ MSKA

1. Kluby MSKA mají nárok na finanční příspěvek na svou činnost v rozsahu stanoveném v rozpočtu
MSKA a za podmínek stanovených vnitřními předpisy MSKA.

VI.
KOORDINÁTOR KLUBU MSKA

1. Klub MSKA vede z pověření Prezidenta koordinátor, kterého na základě souhlasu Prezídia
jmenuje Prezident, kterému je koordinátor Klubu MSKA přímo a výlučně podřízen.
2. Koordinátor Klubu MSKA organizuje z pověření Prezidenta činnost Klubu MSKA a předkládá
Prezidiu návrh plánu činnosti a rozvoje Klubu MSKA.
3. Koordinátor Klubu MSKA zajišťuje z pověření Prezidenta administrativní záležitosti Klubu MSKA
ve spolupráci se Sekretářem MSKA. Má právo na informace z evidence členů Klubu MSKA,
vedené MSKA, a to v rozsahu nezbytném pro organizaci činnosti Klubu MSKA.
4. Koordinátor Klubu MSKA spravuje z pověření Prezidenta finanční prostředky určené na činnost
Klubu MSKA a ve spolupráci s Hospodářem MSKA zajišťuje jejich zúčtování v souladu
s vnitřními předpisy MSKA.
5. Nemůže-li koordinátor vykonávat svou funkci nebo není-li obsazena funkce koordinátora,
pověří Prezident MSKA některého z členů Klubu MSKA výkonem funkce koordinátora.
6. Prezident MSKA může svolat radu koordinátorů Klubů MSKA zejména za účelem projednání
společných záležitostí Klubů MSKA a koordinace jejich činnosti.

VII.
ZAKLÁDÁNÍ KLUBŮ MSKA

1. Kluby MSKA zakládá Prezident MSKA po souhlasu Prezidia MSKA nebo na žádost RP MSKA či tří
členů MSKA.
2. Ke dni účinnosti nových Stanov MSKA, zřizujících Kluby MSKA, a Statutu Klubů křesťanské
akademie MSKA, se místem působení Klubů MSKA stávají dosavadní diecézní kanceláře MSKA.
3. Ke dni účinnosti nových Stanov MSKA, zřizujících Kluby MSKA, a Statutu Klubů křesťanské
akademie MSKA, se členy nově zřízených Klubů MSKA stávají členové dosavadních RP, které
víc jak jeden rok nevyvíjely žádnou činnost.
4. Předseda nebo jiný člen RP, které víc jak jeden rok nevyvíjely žádnou činnost, je účinností
nových Stanov MSKA, zřizujících Kluby MSKA, a Statutu Klubů křesťanské akademie MSKA,
pověřen výkonem funkce koordinátora Klubu MSKA, a to do jmenování nového koordinátora
Klubu MSKA Prezidentem.
5. Na Kluby MSKA se přiměřeně použijí ustanovení vnitřních předpisů MSKA upravující
poskytování finančních prostředků/grantů pobočkám/ RP, platných ke dni účinnosti tohoto
Statutu Klubů křesťanské akademie MSKA.
6. V jednom místě může být v souladu se Statutem Klubů křesťanské akademie MSKA zřízeno
a působit současně vícero Klubů MSKA s různým tematickým zaměřením.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Statut Klubů křesťanské akademie MSKA byl schválen Valným shromážděním MSKA v Olomouci
dne 17. března 2018.

Prezident MSKA P. ThDr. Jiří Koníček

