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PREAMBULA 

Prečo potrebujeme novú štruktúru Európskej humanistickej federácie (EHF): 
  
• Od roku 2005 prevzalo zodpovednosť za financovanie troch zamestnancov na čiastočný úväzok 
Centre d ‘Action Laique (Centrum laickej akcie – CAL) v Belgicku, čím sa vytvoril sekretariát 
EHF. Tento bruselský sekretariát poskytol EHF dobrý a stabilný základ pre jeho činnosť a pomohol 
rozvinúť EHF do profesionálnej siete 42 riadnych organizácií a 17 pridružených organizácií 
v 22 rôznych európskych krajinách. Pozícia EHF ako zástupcu európskych humanistov 
v európskych inštitúciách sa vďaka ich vynikajúcej práci stávala čoraz silnejšou. Tomu do veľkej 
miery vďačíme aj finančnej podpore, ktorú poskytovalo CAL, za čo si zaslúži naše uznanie. 
 
• Ukázalo sa však, že táto jednostranná závislosť sekretariátu EHF od jednej členskej organizácie 
nie je dlhodobo udržateľná. Členské organizácie sú najvyšším orgánom EHF a preto si zvolili 
správnu radu a udelili jej plnú právomoc a zodpovednosť za uskutočňovanie cieľov EHF. 
Sekretariát vykonáva rozhodnutia rady a je zodpovedný za každodennú prácu federácie. 
V štruktúre, v ktorej sú zamestnanci EHF zamestnávaní inou mimovládnou organizáciou (CAL) 
a sú „požičiavaní“ EHF, je vrodené napätie. V priebehu rokov by toto organizačné riešenie mohlo 
spôsobovať napätie u zamestnancov EHF medzi zodpovednosťou voči správnej rade EHF 
a sekretariátom CAL, ktorý je ich zamestnávateľom. Toto nie je chyba správnej rady EHF alebo 
sekretariátu CAL, ale je to nevyhnutný dôsledok tohto riešenia. Preto je nevyhnutné vytvoriť 
alternatívny organizačný a finančný základ pre sekretariát, ktorý spadá priamo do právomoci 
rady EHF. 
 
• Už od vytvorenia EHF sa diskutovalo o vzťahu medzi EHF a IHEU (teraz HI), pretože obe 
organizácie pôsobia na európskej scéne. Neraz sa hovorilo, že humanistické hnutie získa silu tým, 
že bude fungovať ako jeden celok. Niekoľko organizácií občas spochybňuje existenciu dvoch 



strešných organizácií a z toho vyplývajúcu nutnosť platiť dva členské príspevky. Tento názor 
zastávajú najmä organizácie v európskych krajinách, ktoré nie sú súčasťou EÚ, napríklad v Nórsku. 
 
• V roku 2008 bol podpísaný protokol IHEU-EHF (protokol je pripojený k tomuto návrhu), 
v ktorom sa uvádza, že EHF a IHEU súhlasia so spoluprácou na vízii zjednotenej celosvetovej 
organizácie (IHEU), s EHF ako regionálnou sekciou IHEU. Protokol poskytuje podrobný zoznam 
otázok spolupráce. Do tohto roku (2020) sa podarilo zrealizovať niektoré z týchto zámerov (najmä 
tie praktické ako je koordinácia termínov valných zhromaždení), iné však nie. O zjednotení týchto 
dvoch organizácií neprebehla žiadna diskusia. Spolupráca medzi týmito dvoma organizáciami 
zostala pre členské organizácie nedostačujúca a skoro neviditeľná, okrem toho, že boli 
organizované každé dva roky samostatné valné zhromaždenia v spoločne dohodnutom čase 
a mieste. 
 
• Pretože EHF a HI pracujú na podpore humanizmu v Európe a majú rovnaké všeobecné ciele, 
dôrazne uprednostňujeme zjednotenie oboch organizácií a reorganizáciu EHF na sekciu HI 
s vlastným sekretariátom. 
 
 
NÁVRH POSTUPU: 
 
1. Je potrebné vytvoriť novú organizačnú a finančnú štruktúru pre EHF. 
 
2. Novozvolená správna rada by mala vypracovať a prijať vhodné opatrenia na dosiahnutie 

prechodu súčasných cieľov, prijatých strategických plánov a politických funkcií (napr. Poradný 
štatút článok 17 EÚ, Rada pre štatút účastníckeho štátu Európy) Európskej humanistickej 
federácie do novej časti/sekcie Humanist International (HI) v súlade so stanovami HI. 

 
3. Členmi tejto novej časti budú pôvodne členské organizácie súčasného EHF. Mnoho organizácií 

je členom EHF aj HI. Preto je potrebné vyhodnotiť súčasné kritériá členstva. 
 
4. Nová rada nainštaluje Komisiu, ktorá spracuje návrh novej organizačnej štruktúry. Táto 

komisia môže zahŕňať aj členov, ktorí nie sú súčasťou rady. 
 
5. Pri rokovaniach o novej organizačnej štruktúre by sa Komisia mala zamerať na to, aby v súlade 

so stanovami a postupmi HI nová časť/sekcia: 
a. mala svoje vlastné zákonné pravidlá a finančné zdroje, 
b. volila si vlastný výkonný výbor/správnu radu, 
c. bola autonómna vo svojom každodennom fungovaní a rozhodovaní o svojich veciach, 
d. bola primerane zastúpená v rade HI menovaním svojich členov, 
e. mala k dispozícií primerané ľudské zdroje na vykonávanie svojich úloh. 

 
6. Časový rámec pre tento prechodný proces by mal byť daný v rozsahu do dvoch rokov, pričom 

návrh riešenia by mal byť vypracovaný do jedného roka. 
 



7. Správna rada EHF zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, kde bude predložený a schválený 
návrh novej organizačnej štruktúry HI ako regionálnej sekcie EHF a súčasne sa rozpustí 
existujúce združenie EHF. 

8. Počas tohto prechodného procesu bude správna rada každé tri mesiace oboznamovať 
s dosiahnutými výsledky všetky členské organizácie. 
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