ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
ZÁPIS (5 STRAN)
Skalička, 11.11.2011

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání: Skalička, sv. Martin pátek 11. listopadu 2011 18.30-20.30
Účastníci: ses. Hanýžka, Božena, Magaskawin, Vlaštovka, Lada,
br. Martin, Tuffy, Čochtan, Australan, Jirka, Waope,
Stopař, Prcek, Biff
ORJ byla usnášeníschopná.
Omluveni: br. David, Punťa
Zastoupeno nebylo středisko Loštice a Hanušovice.

Finanční otázky
Hospodářský výsledek -3.772,- Kč; registrační poplatek bude 245,- Kč s časopisy nebo 205,- Kč bez časopisů;
pravidla pro rozdělení dotací by měla dát menší váhu táborovým děťodnům.

Rozpočet za rok 2011
Skutečný stav příjmů a výdajů za letošní rok Stopař rozeslal emailem před setkáním a na radě jej pouze
krátce shrnul. ORJ vzala hospodářský výsledek na vědomí.
Rozpočet - Junák - okres Šumperk
PŘÍJMY
Registrační poplatky
Dotace na provoz

7.000,00
2.000,00

Celkem

9.000,00

Skutečnost
VÝDAJE
7.440,00 Hospodář okresu
700,00 Bankovní poplatky
Akce pro vůdce oddílů
Občerstvení na okresní rady
Doprava - Valný sněm
Poděkování roverům
Ceny - Svojsíkův závod
8.140,00 Celkem

400,00
2.500,00
5.600,00
500,00
0
0
0,00

Skutečnost
0,00
1.000,00
6.548,00
181,00
988,00
350,00
2.845,00

9.000,00

11.912,00

ROZDÍL
Zůstatek na účtu k 1. 1. 2011

3.772,00

26.350,00

Kromě toho Stopař požádal ORJ o schválení dvou změn rozpočtu oproti plánu:

ORJ schválila navýšení 948,- Kč na dorovnání výdajů na setkání vůdců oddílu.
ORJ schválila výdaj 350,- Kč na poděkování roverům, kteří pomohli při organizačním zajištění
setkání vůdců oddílů a rádcovského kurzu.
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Registrační poplatek 2012
Návrh na registrační poplatek 250,- s časopisem a 210,- bez časopisu (ORJ by zůstalo 18,- Kč, což by
dorovnalo letošní ztrátu a ještě by ORJ zůstala v plusu); Tuffy navrhl zvýšit na 300,- (vč. střediskového
odvodu), ať má ORJ větší polštář kvůli plánovanému zvyšování cen; Martin oponoval, že by zvyšoval jen
tolik, kolik je skutečně potřeba.
ORJ hlasovala nejprve o variantách okresního odvodu 13,- nebo 15,- nebo 18,- Kč, hlasování dopadlo
vyrovnaně. ORJ tedy hlasovala o variantách 13,- nebo 18,- Kč, hlasování dopadlo 6 : 4, takže odvod na VOJ z
registračního poplatku pro rok 2012 je stanoven na 245,- Kč s časopisy a 205,- Kč bez časopisů.

Pravidla k rozdělení dotací v příštím roce
Martin navrhl, aby se výpočet dotací z táborových děťodnů počítal pouze za registrované děti (jelikož
některá střediska mají neúměrný podíl dotací pořádáním táborů pro veřejnost, přičemž soustavná práce
během roku je neúměrně náročnější). Řada členů oponovala tím, že často jde o kamarády a že umožnění
pobytu na táboře neskautům je také hodnotné.
Waope navrhl změnit poměr kritérií pro rozdělování dotací na 50% registrace; 25% děťodny a 25% plnění
úkolů—Čochtan ale oponoval, že 500,- Kč trest za to, že vůdce střediska zaspí, je dostatečný. Stopař
navrhuje systém předělat na 60%, 30% a 10%.
Na tomto setkání ORJ rozhodnutí nepřijala; do příště se nad tím zamysleme a rozhodneme na příštím
setkání.

Prcek poprosil, kdyby někdo potřeboval do konce roku proúčtovat nějaké peníze, tak v Lesnici
přiškrtila obec dotace na dostavovanou klubovnu a ocenili by finanční pomoc.

Aktuální činnost ORJ
Zprávy o proběhlé činnosti (Svojsíkův závod, setkání vůdců okresu, rádcovský kurz) a plány pro budoucí akce
(roverská akce, vzdělávací seminář).

Připomínky ke Svojsíkově závodu
Jirka: Na okresním kole byla účast cca 150, z toho cca 60 doprovodů. Zkušenost ukázala, že dva
moduly se těžko dají obsáhnout v jednom dni – pro příště doporučují roztáhnout na dva dny. Trasu
závodu navíc znalo málo lidí, takže byl problém rozvézt lidi na stanoviště.
Tuffy: Při realizaci krajského kola zklamal okres i kraj, přišlo málo pomocníků – na poslední chvíli to
zachránili rudští roveři, kteří museli odejít od studia maturitních otázek skautovat. Finanční bilance
byla nulová – dotace, které měly zůstat středisku, nakonec padly na ceny.
Stopař jménem ORJ za pořadatelství oběma střediskům moc děkuje.
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Setkání vůdců okresu
Zúčastnilo se cca 35 z 65-70ti pozvaných; nejsilnější účast střediska Šumperk a Postřelmov, pak Jeseník,
Bludov, Ruda, Rovensko, Hanušovice, Skalička; nulová účast Zábřeh a Lesnice (ovšem jednalo se o
dobrovolnou akci za odměnu, takže to ničemu nevadí). Celková účast vč. organizátorů byla cca 50 lidí.
Waope děkuje všem, kdo se podílel na přípravě a realizaci – zejm. Šumperku za místo, Lošticím za práci a
Rudě za hudbu.

Rádcovský kurz
Dva ze tří víkendů už proběhly; účastníků je cca 36 (10 bylo odmítnutých). Stopařův dojem je hodně
pozitivní, Kombi s Májou to vedou dobře, z účastníků se zdá být dobrá parta. Z finančního hlediska by akce
měla být zcela soběstačná. Účastníci dostanou dekret, nášivku a odznak. Ohlasy od účastníků jsou zatím
dobré – postřelmovská Drátěnka hodnotí lépe náš RK lépe než RŠO, které se zúčastnila loni.

Závod vlčat a světlušek 2012
ZVAS budou letos opět pořádat Loštice – děkujeme!

Roverská činnost
Návrh, abychom podpořili rovery na okrese pořádáním akcí: nějaká outdoorová hra, výprava na zahraniční
akci, nebo sportovní turnaj?
•
•
•

Jirka zmínil, že mají projekt z euroregionu Praděd na spolupráci s Poláky a budou v květnu
organizovat polní hru ve vojenském prostoru, kde se uskutečnil Svojsíkáč—domluví se s Bludovem
na spolupráci při realizaci
11.-18.8. proběhne Středoevropské Jamboree u Liptova – pokusíme se sestavit výpravu z okresu.
Výprava bývá 10 účastníků do 18 let plus jeden dospělý vůdce; Slováky to má stát 111,- Euro (tedy
cca 3.500,- až 4.000,-) – Vedoucím výpravy bude Biff
Martin nabízí roverský vůdcovský kurz:
První vůdcovský kurz Rovel je zaměřený na rovery. Kurz proběhne v roce 2012 a je určen
především pro vůdce a vůdkyně roverských kmenů, instruktory a instruktorky roverských kurzů,
koordinátory a koordinátorky regionálního roveringu, pořadatele a pořadatelky roverských
akcí,... tedy pro všechny, kteří pracují s rovery. Rovel je novinka na „skautském trhu“ a je potřeba
info o této příležitosti rozšířit mezi ty, co by měli zájem o účast.
Více informací na www.rovel.skauting.cz

Vzdělávací seminář
Akce napůl vzdělávací seminář, napůl „za odměnu“ pro účastníky letošního rádcovského kurzu, a napůl
setkání pro vůdce s rodinami. Zřejmě to proběhne na chatě Junior 10.-12. února (jinak tam bývají lyžáky).
Program bude volnější, bude možnost sportovního vyžití, možná cestopisná přednáška, volitelné
workshopy, povídání u kytary apod. Ohlas ORJ veskrze pozitivní, předběžně jsme odhadli účast cca 30 lidí.
Dořeší užší ORJ na dalším setkání.
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Ostatní
Výjimky z registrace jsou pro příští rok vyřešeny; hodnocení kvality oddílů a středisek, skautská telefonní síť,
plesy.

Hodnocení kvality
Hanýžka představila, jakou formou se dělá hodnocení kvality středisek, oddílů a družin. Vedení
dané jednotky si vyplní formulář, výsledky zadá do skautISu, který jim vyplivne grafy a hodnocení.
Zatím proběhla testovací fáze, která je teď uzavřená (ale ještě lze připomínkovat). Až se to spustí
naostro, nebude to nic povinného, ale je to vhodná forma sebereflexe (kritéria se Hanýžce zdají
relevantní). Martin zdůraznil, že skutečně se nejedná o nic závazného, ale považuje to za užitečné,
protože člověk si položí otázky, které by si jinak nepoložil, a uvědomí si věci, které by si jinak
neuvědomil. Jednotka, která to bude dělat pravidelně, pak může sledovat i vývoj na časové ose.

Skautská telefonní síť
Jedná se o výhodný paušální tarif u T-Mobile, Hanýžka poskytla k nahlédnutí ceníky. Členové STS si
volají zcela zdarma, ale i hovory mimo STS jsou výhodnější než běžné – je to v podstatě firemní
tarif, tedy o polovinu levnější, než jsou běžné zákaznické tarify. Nejlevnější tarif je 114,- Kč, ve
kterém je 50 min volání zdarma.
Přihlášení k STS se dělá přes SkautIS – pověřená osoba založí účet střediska ve SkautISu a těm, kdo
se k STS přihlásí, přijde mail s instrukcemi, jak vypovědět smlouvu a přejít k novému operátorovi.
Středisko se však stává garantem každého čísla – tedy pokud jedinec přihlášený k STS nezaplatí
fakturu, musí ji zaplatit středisko. Majitelem čísla je formálně TDC.
Kdo má teď paušál u T-Mobile, musí zaplatit 600,- Kč za přechod a 250,- roční poplatek (ten se
bude v dalších letech měnit) a platí pro něj tarify Standard. Kdo má Twist nebo jiného operátora,
bude ho to stát 200,- Kč za přihlášení k síti plus 250,- roční poplatek a bude platit tarify HIT.
Přechod od jiného operátora není nijak složitý. Kdo by chtěl nové číslo, nejvýhodnější je koupit si
Twist za 200,- Kč a číslo si pak převést pod STS – pak ho to bude stát pouze ten roční poplatek
250,- Kč.
Členové STS mohou k STS přihlásit další dvě osoby, které nemusejí být členové Junáka (např.
příbuzní nebo žijící ve společné domácnosti). Závazek je na dva roky (buď v STS nebo u T-Mobile).
Pokud by někdo chtěl vypovědět smlouvu předčasně, musel by doplatit tarify až do jejího vypršení.
V případě, že by se chtěli k STS přihlásit mladší členové střediska, je k dispozici návrh smlouvy,
který ošetří důsledky v případě, že by se další rok už v Junáku neregistrovali a tudíž smlouvu zrušili
dřív. Stopař doporučuje – podle zkušeností testovacích oddílů a středisek - když se do toho
převede celá středisková nebo oddílová rada, nemusejí se pak scházet kvůli každé prkotině,
protože nebudou mít problém si zavolat.
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Výjimky z registrace
Ruda je v pohodě – Jaffa udělal vůdcovské zkoušky a má dvě nové družiny.
Jeseník taky OK
Zábřeh—vede Mičkinikwa (takže vůdce oddílu má potřebnou kvalifikaci); Shawnee nabrali spoustu
dětí, takže oddíl by měl už splňovat všechny požadavky; koketují ještě se členstvím v ABS –
budeme to sledovat.

Plesy a bály?
Námořnický bál na podzim se Lesnici moc nevydařil (účast nebyla podle očekávání).
Ruda nebude letos dělat countrybál, ale bude dělat v dubnu zábavu ke skautskému století.
V Novém Malíně bude ples šumperského střediska 25.2. – kdo by chtěl jet, včas si zajistěte lístky,
kapacita je omezená a zájem bude velký.

Další setkání ORJ (úzké) proběhne 27.12. od 15.00 u
Hanýžky (možno přijít už po obědě)
Úkoly
Poslední sekce zápisu shrnuje úkoly, které ze setkání vyplynuly.
Oddíly
- do 15.11. termín zadání reality táborů do SkautISu
zapsal australan, schválil Martin
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