ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ)
ZÁPIS (2 STRANY)
U Austriho, 9.9.2012

Setkání ORJ
Místo a datum konání: Bludov, neděle 9. září 2012 14.00-18.00
Účastníci: Stopař, Waope, Magaskawin, Hanýžka, Lada, Austri , Martin

Zefektivnění činnosti ORJ
Online platforma; garanti
- Stopař předběžně mluvil s Laduš a Austrim o jejich úloze v ORJ
- chceme měnit způsob své práce tak, aby za každou oblast odpovídal určený garant (který ji i
rozpracuje do detailního plánu a zajistí realizaci)
- oblasti, ve kterých cítíme prostor pro zlepšení na základě hodnocení kvality, jsou podpora
střediskům (zlepšení komunikace s výchovnými zpravodaji atp.) a vzdělávací akce
- vznikne online místo na sdílené soubory (platforma Google Docs, zajistí austri)

Revize cílů činnosti ORJ
Bude dostupné vzdělávání pro rádce
- krátkodobě splněno (byl rádcovský kurs)
- pokusíme se nastavit model, že každé dva roky realizujeme rádcák
- realizátory vždy vybereme ad hoc, pokud se nepodaří nikoho najít, budeme hledat jiné způsoby
naplnění cíle
Vůdcové oddílů se budou osobně znát
- nevnímáme, že bychom jako ORJ významně přispěli ke zlepšení toho, jak se vůdcové na okrese
znají, po zhodnocení nám cíl jako takový už nepřijde prioritní
- nápady: společné akce oddílů (zahraniční akce),
- okresní sportovní turnaj (florbal, fotbal, vybíjená, přehazka, ringo,...)
Vůdcové oddílů budou motivovaní vést
- týká se především problematických středisek, kde mají problémy pokrýt vedení (Lesnice,
Rovensko,...)
- pomoci bychom mohli např. tou formou, že bychom jim tam pomohli s organizací nějaké větší akce,
příp. „oddílová seznamka“ (uspořádání společné akce s jiným oddílem)
- uspořádat seminář o zakládání nového oddílu? (tam, kde je přetlak dětí, ale málo vedoucích, plus
všechny ty obce kde skautský oddíl není vůbec)
- najít člověka, který by byl schopen plnit úlohu aktivnějšího výchovného zpravodaje ORJ
(navštěvoval by všechna střediska osobně)
- určit „patrony středisek“ na ORJ (rozdělit si problematická střediska mezi sebe)
- vymyslet dobrý způsob, jak tyto věci rozkrýt na široké ORJ
- na každou ORJ si pozvat zástupce jednoho nebo dvou středisek, se kterými se dá promluvit o jejich
konkrétních problémech
- závěr: začneme střediskem Rovensko—Waope a Stopař se sejdou s Pet a Ivčou (do konce září) a
navrhnou další postup
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Fungující roverské kmeny
- moc jsme to neposunuli, do budoucna tento cíl opouštíme (asi na něj nejsou úplně kapacity)
Zlepšení informačních toků, přístup k informacím (v obou směrech)
- není důvod nic moc zlepšovat, informace jsou dostupné všem a nikdo asi nemá právo se vymlouvat,
že něco nevěděl

Úkoly
Waope
Austri
Stopař

-

dohodne s Pet a Vlaštovkou termín setkání (bude tam i Stopař)
udělá plán sportovního turnaje a nahraje na google docs
promyslí vzdělávací akci (témata a možné přednášející) – zkonzultuje s Ježkem
na nejbližší široké ORJ udělá průzkum, zda by se využíval seznam účastníků v STS, příp.
v jaké podobě (i s číslem / bez čísla; všichni registrovaní skauti či pouze činovníci atp.)

Setkání široké ORJ proběhne 14. října od 14:00 v Mikulovicích

zapsal australan
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