ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ)
ZÁPIS (2 STRANY)
U Mirabelky, 24.6.2012

Setkání Užší ORJ
Místo a datum konání: Hraběšice, neděle 24. června 2012 15.00-18.00
Účastníci: Stopař, Waope, Magaskawin, Hanýžka, Lada, Austri, Mirabel, Martin, Matýsek a
Vašík

Závod vlčat a světlušek—finance
Středisko Loštice skončilo ve ztrátě, žádá dorovnání
-

výsledky jsou na stránkách, závod poběhl OK
organizátoři skončili v záporu a žádají o dorovnání manka 1.891,- Kč
dorovnáme jim pouze polovinu, zbytek budou muset organizátoři nést sami (dostanou 2.500,odměnu za pořádání ZVaS)
v rozpočtu ORJ bylo na ceny počítáno 3.000,- Kč, použilo se 1.860,- Kč.

Zhodnocení Kunčic
-

-

-

účastníci byli dvou věkových kategorií, které jsou zcela neslučitelné (obě skupiny ale měly oddělené
programy, takže v tom nebyl problém)
roveři možná čekali, že tam pro ně bude připravený program (a ve skupině nebyl nikdo vůdčí, kdo
by zavelel a k něčemu je dokopal)—chtělo to nějakého toho Kombiho, který by je nakopnul; do
budoucna nebudeme spoléhat na to, že roveři ve věku 15-16 let budou schopní si sami program
udělat
byla rezerva i ze strany organizátorů (nabídka programu nebyl tak pestrý, jak se tvářil na letáku);
činnosti, které jsme měli připravené, se nám nakonec nechtělo realizovat
akce byla cílená na jiné lidi, než kteří tam byli
na místě nebyla žádná technická družina a pro organizátory bylo těžké být na třech místech
současně
zásadní chyba je, když program připravuje někdo, kdo na akci potom není (proto se třeba
nepodařilo promítání filmu)
škoda, že odpadly rukodělky, film, běžky a další věci (na plakátě jsme naslibovali spoustu věcí,
kterých se pak ale realizovala pouze polovina)
účastníci s dětmi byli spokojení, roveři o něco méně, ale organizátoři byli rozladění a aktivních lidí
z okresu tam bylo hodně málo—obrovská spousta energie s minimálním dopadem pro okres
chybou taky bylo očekávat, že sice něco připravujeme, ale současně si tam jedeme odpočinout; na
realizaci programu je třeba mít vyhrazený čas a nedělat nic jiného; (možná to chtělo někoho, kdo by
hlídal čas a všem (jak organizátorům, tak účastníkům) připomínal, že se něco děje
nedobrá atmosféra byla spíš v našich hlavách, účastníci byli spokojení
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pro podobnou cílovou skupinu (rodiny s dětmi) už asi nic organizovat nechceme; skutečně se
potřebujeme zaměřit na aktivní činovníky
akce zábavného charakteru mají větší úspěch spíš pokud vzniknou organicky na základě poptávky,
nikoliv ale když se nabízejí (z akcí, které ORJ organizovalo, byly úspěšné spíše akce vzdělávací, ty
zábavné se úplně nepovedly)

Ostatní
Zahraniční akce, telefonní seznam STS, způsob fungování ORJ v budoucnu
-

akce typu Středoevrospké jamboree příště klidně zas (pokud se najde někdo, kdo ji chtěl vést),
nesmí nás to moc stát

-

Jirka Kovalčík navrhl, jestli bychom mohli vytvořit centrální seznam všech, kdo jsou v STS; zkusíme,
jestli okresní administrátor vidí seznam všech okresních STS čísel, pokud by to bylo náročnější, tak
se do toho pouštět nebudeme (praktická použitelnost je omezená)

-

rádcovský kurz dopadl vcelku dobře

-

co se týče dalšího fungování ORJ, padlo několik návrhů, jak zefektivnit naši činnost a příp. ji rozšířit:
jelikož trávíme hodně času společným vymýšlením všeho, mohli bychom konkrétní cíle dát za úkol
konkrétním lidem, kteří dále budou zodpovědní za přetavení onoho cíle do implementační strategie
a dále pak za samotnou implementaci. Na schůzkách ORJ pak budou tito jednotlivci prezentovat a
konzultovat svůj postup, čímž by se činnost ORJ mohla zefektivnit (frekvence a délka porad nám
vyhovuje)

-

br. Stopař navrh celou řadu dalších zpravodajských funkcí—zatím jsme tyto návrhy nediskutovali,
odsouváme na další setkání

Děkujeme Večeřům za pohostinnost.
Další schůzka Užší ORJ proběhne 9. září od 14:00 u Austriho
(Za Školou 834, Bludov)

zapsal australan
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