Zaměření činnosti Česko - ruské společnosti, o.s. v dalším období
(Schváleno Republikovým shromážděním zástupců Česko - ruské společnosti, o.s. dne 26.5.2012)
I. Podpora a iniciování partnerských kontaktů
 nadále se podílet na realizaci navázaných partnerských styků měst a dalších subjektů v ČR
a v RF a napomáhat další přímé spolupráci a rozšiřování kontaktů, včetně výměny dětských
kolektivů, odborníků apod.,
 přispívat k efektivnější spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury, založit ji na
střednědobých společných tematických záměrech a dosáhnout jeho koncepčního otevření
aktivitám Společnosti a zájmům Pražanů i občanů v dalších místech ČR,
 s Komorou pro hospodářské styky a dalšími partnery se podílet na navazování přímých
kontaktů mezi obchodními společnostmi v ČR a v Rusku, napomáhat zejména rozvojovým
projektům spolupráce Evropská unie – Rusko,
 podporovat účast členů a spolupracovníků Společnosti na vícestranných konferencích,
seminářích věnovaných zejména vztahům Evropské Unie a Ruska,
 rozvíjet cílenou spolupráci především s nevládními organizacemi v RF, Bělorusku, na
Ukrajině a Slovensku v oblasti kultury, vědy, sportu a humanitárních programů,
 podílet se na iniciování konkrétní spolupráce mezi našimi a ruskými, běloruskými,
ukrajinskými dětskými uměleckými kolektivy, slavistickými a dalšími vědeckými pracovišti,
 rozvíjet společné záměry a aktivity s ruskými společnostmi v ČR, s Českou asociací rusistů
a Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol a dalšími programově blízkými
organizacemi;
II. Prezentace české kultury v zahraničí
 spolupracovat s představiteli ruské kultury na společných kulturních projektech, zejména
v rámci projektu „Česko - ruský kulturní dialog“,
 napomáhat hostování našich souborů na festivalech a přehlídkách v Rusku,
 podporovat šíření zájmu o český jazyk u českých krajanů a u rusky hovořících cizinců,
zejména studentů ruských škol, pořádáním kurzů a letní školy českého jazyka, seminářů
a dalších akcí. Podněcovat v součinnosti s vybranými školami zájem studentů
z ruskojazyčných oblastí o studium na středních školách v ČR,
 podporovat činnost organizací českých krajanů v zahraničí, zejména dětskými edukačními
a ozdravnými pobyty;
III.

Aktivity v oblasti kultury v ČR
 spolupracovat s partnery při organizování místních, regionálních i celostátních kulturních
akcí (např. dny ruské kultury, mezinárodní přehlídky dětských souborů),
 spolupracovat v souladu s cíli Společnosti s kulturními zařízeními (muzea, knihovny, galerie,
divadla, archivy, umělecké a sportovní kluby a další) při pořádání koncertů, literárních večerů,
výstav, sportovních turnajů, pro veřejnost a speciálně pro děti; pokračovat v dosavadní součinnosti se Slovanskou knihovnou NK ČR, šachovými kluby a Divadlem Spejbla a Hurvínka,
 spolupracovat s ruskými, běloruskými, ukrajinskými a slovenskými umělci působícími v ČR
(např. při koncertech),
 nadále organizovat festival ARS POETICA – Puškinův památník, popularizovat jej také mezi
rusky hovořícími občany ČR a vytvářet z něj formu pro stýkání mladé kultury v místech;

IV. Činnost v oblasti vzdělávací a jazykové
 podílet se na rozšiřování znalostí ruského jazyka, zejm. u žáků a studentů, pořádat vzdělávací
akce pro žáky a studenty studující ruský jazyk (např. Letní škola ruského jazyka),
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spolu s partnery pořádat rusistické a další odborné semináře,
podílet se na organizaci konverzační soutěže v ruském jazyce (společně s MŠMT ČR a ČAR),
rozvíjet spolupráci s vysokými školami, odbornými a vědeckými pracovišti a ve spolupráci
s nimi podporovat např. konání studentských vědeckých konferencí mladých slavistů,
 více spolupracovat se středními školami vyučujícími ruský jazyk a s katedrami vysokých škol;




V. Činnost v oblasti humanitární
 podílet se na péči o hroby a památníky osvoboditelů Československa ve II. světové válce
a aktivně se zúčastňovat pietních a dalších akcí,
 společně s partnery i samostatně poskytovat pomoc občanům RF a dalších rusky
hovořících zemí k sociokulturní adaptaci v ČR,
 usilovat o pokračování projektu ozdravných pobytů pro děti z Ukrajiny a Běloruska z oblastí
postižených černobylskou jadernou havárií; aktivně propagovat jeho výsledky a podněcovat
zájem o jeho soustavnou podporu ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR i sponzorů;
VI. Komunikace Společnosti s členy a veřejností
 zkvalitňovat internetovou prezentaci Společnosti s důrazem na aktuálnost propagace jejích
aktivit, usilovat o zprostředkování objektivních informací o ruské společnosti z relevantních
zdrojů, včetně využívání odborné a jiné spolupráce se specializovanými portály. Podle
možností dosáhnout interaktivní komunikace naší stránky,
 napomáhat vydávání publikací orientovaných především na přibližování současných
tvůrčích podnětů zejména v ruské kultuře, umění a vědě,
 v centru, v krajských radách i v základních článcích prezentovat konkrétní aktivity Společnosti
vůči veřejnosti, aktivně komunikovat se sdělovacími prostředky,
 v rámci krajů iniciovat setkávání zájmových skupin a členů k výměně zkušeností
i vzájemné podpoře v činnosti;
VII. Vnitřní život Společnosti
 do aktivit zapojovat širší okruh zájemců a usilovat o jejich trvalejší participaci na činnosti
Společnosti, orientovat se zejména na zainteresované ekonomické a kulturní pracovníky,
pedagogy, studenty středních a vysokých škol a děti, v této orientaci spatřovat těžiště
dalšího rozvoje organizace,
 zlepšit práci s informacemi o stavu organizace, reagovat pružněji na vznikající problémy a na
personální obměnu funkcionářů,
 v České radě a krajských radách věnovat pozornost stylu práce s organizačními jednotkami
a napomáhat zvyšování úrovně spolupráce s orgány krajské a místní správy a samosprávy,
 dle potřeby konat centrálně i v krajích metodické semináře a porady k aktuálním otázkám
života organizace,
 uvést do života Společnosti zásady oceňování za příkladnou práci pro organizaci;
VIII. Hospodaření
 vytvářet zdroje pro činnost hospodárným využíváním majetku Společnosti,
 odpovědně zajišťovat inkaso členských příspěvků a efektivně je užívat k rozvoji činnosti
organizačních jednotek,
 využívat reklamních zájmů podnikatelských subjektů pro zabezpečování akcí,
 ucházet se o granty vypisované státními orgány, územní samosprávou a nevládními institutcemi, dbát při tom na kvalitu přípravy, realizace a výstupů (včetně vyúčtování) projektů,
 získávat sponzory z řad českých, ruských a dalších podnikatelských a ostatních subjektů
na konkrétní projekty a akce podle specifických podmínek,
 v krajích, případně centrálně uskutečňovat porady funkcionářů odpovědných za hospodaření.

*

*

*
2 /2

