Plán aktivít Asociácie chránených území Slovenska na rok 2016
A

Organizačné - Činnosť organizácie
1. Jarné stretnutie členov ASCHÚS a Valné zhromaždenie členov
Miesto : TANAP, Huty

Termín : máj

2. Spoločné stretnutie ASCHÚS a ASPČR s medzinárodnou účasťou
Miesto : CHKO Kysuce, chata Kohútka

Termín : október

3. Zasadanie členov výboru 4 x do roka
4. Vypracovať a zaslať list ministrovi životného prostredia SR, ktorý ho oboznámi so súčasným
postavením strážcov v spoločnosti a potrebe zmeny systému riadenia strážnej služby ochrany
prírody v SR; v liste zároveň požiadať o osobné stretnutie
Termín : máj
5. V prípade podpory vedenia ŠOP SR organizovať odborné vzdelávanie strážcov chránených
území formou jednodňových seminárov vo Varíne a Banskej Bystrici
Termín : priebežne
6. Zúčastniť sa na porade riaditeľov ŠOP SR a predniesť na nej potrebu jednotného riadenia
profesionálnych strážcov a koordinácie činnosti stráže prírody
Termín : január
7. Vypracovať kritériá pre ocenenie „Strážca ochrany prírody roka“ z návrhov strážcov
a organizácií OP
Termín: jún
8. V zmysle stanov ASCHÚS ukončiť členstvo tým členom, ktorí si neplnia povinnosti člena
ASCHÚS (neplatenie členských príspevkov, porušenie etického kódexu, ...)
Termín: priebežne
9. Vypracovať a zaslať list poslancom NR SR, parlamentného výboru pre životné prostredie SR,
ktorý ich oboznámi so súčasným postavením strážcov v spoločnosti a potrebe zmeny systému
riadenia strážnej služby ochrany prírody v SR; v liste zároveň požiadať o osobné stretnutie
Termín: jún
B

Propagácia
1. Priebežne aktualizovať web stránku ASCHÚS a umiestňovať viac aktivít z chránených území
2. Zriadiť facebookovú stránku ASCHÚS

3. Spolupracovať a zintenzívniť informovanosť médií o práci a stave strážnej služby
v chránených územiach formou tlačových besied a námetov pre reportáže
4. Pripraviť a vytlačiť Spravodaj „Slovenský Ranger“ jedno číslo v roku 2016

C

Medzinárodná spolupráca
1. Zúčastniť sa na stretnutí strážcov chránených území Českej republiky v CHKO Žďárské vrchy
Termín : apríl
2. Pripraviť medzinárodné stretnutie strážcov v roku 2016
Termín : október
3. Podať aktuálne správu za rok 2015 o činnosti ASCHUS pre IRF
Termín : máj

