ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
ZÁPIS (5 STRAN)
Mikulovice, 14.10.2012

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání: Mikulovice, neděle 14. října 2012 14.40-17.30
Účastníci: br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Jirka Kovalčík, ses. Hana Uhráková – Hanýžka,
br. Petr Fornůsek—Waope, br. Tomáš Hampl—Čochtan, ses. Lada Matyášová –
Laduš, br. Jaroslav Petřík—Australan, ses. Martina Morávková—Magaskawin,
ses. Petra Trojáková – Pet, br. David Faltus, br. Miroslav Hédl - Punťa, br. Jirka
Truneček, ses. Dana Benčová – Danka
ORJ byla usnášeníschopná.
Zastoupena nebyla střediska Ruda, Lesnice, Šumperk

Organizační záležitosti
Základna, zahraniční zpravodajka, školení střediskových revizáků a hospodářů, atd.

Představení základny
Br. Jirka krátce představil skautskou základnu Mikulovice a pozval okolní oddíly k jejímu využívání na akce
(prázdninové chaty apod.). Kapacita je cca 50 lidí, cena 50,- Kč za osobu a noc (minimálně však 500,- Kč),
budova má adekvátní zázemí (koupelny, sprchy, kuchyň, místnosti na spaní, společenské místnosti /
klubovny). Bližší info a rezervace přímo ses. Danka – Dana Benčová, 773 999 904.

Jmenování zahraniční zpravodajky
Br. Stopař navrhl jmenovat ses. Laduš zahraniční zpravodajkou, ORJ jednomyslně schválila

Revize za rok 2012
1. Revizní komise předala zprávy z revizí střediskových účetnictví a žádá o nápravu nedostatků
2. Školení střediskových hospodářů a revizáků:
střediska předběžně vyjádřila zájem Bludov, Šumperk (Libina), Hanušovice, Zábřeh, Jeseník
cca hodinové školení tedy uděláme nejspíš v návaznosti na příští ORJ (nabídla se připravit okresní
revizní komise).

Zadávání skutečnosti táborů do SkautISu
ORJ schválila, že skutečnost táborů zadáme do SkautISu do konce října
Jirka poznamenal, že SkautIS negeneruje děťodny automaticky, ale je možné je vložit pouze ručně (ostatním
to taky automaticky nešlo); Laduš urguje správu SkautISu, ať s tím něco udělá (do konce října)
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Telefonní seznam STS
Jirka vyjádřil zájem, aby vznikl telefonní seznam Skautské telefonní sítě; něco podobného ale vzniká ve
SkautISu (pokud si lidi povolí, že jejich číslo je vyhledatelné)
ORJ se dohodla, že namísto telefonního seznamu vytvoří adresář všech vůdců středisek a oddílů na okrese,
ve kterém budou telefonní čísla uvedena a bude u nich poznačeno, která jsou v STS nebo jiné podnikové
síti. Adresář je na adrese http://bit.ly/SYWvCF a žádáme střediskové vůdce, ať jej doplní aktuálními údaji
(příp. zkontrolují, že jsou údaje správné). Adresář bude přístupný každému, kdo na něj získá odkaz, ale
nebude se zveřejňovat na žádných stránkách pro veřejnost. Nemusíte se tedy bát, že by vaše telefonní čísla
visela někde na webu, budou pouze k dispozici pro vnitřní potřebu ostatních činovníků v okrese. Pokud však
přesto nesouhlasíte se zveřejněním svého čísla, smažte se.

Registr organizačních jednotek
Prostřednicvím SkautISu je možné si vytvořit glejt o existenci organizační jednotky (kdo potřebuje), pokud
by někdo potřeboval potvrzení vyšší organizační jednotky (tedy ORJ), ať se ozve Stopařovi

Dotace
MŠMT skrze Ústředí poskytuje dotace na opravu objektů do výše 70 % ceny s tím, že zbývajících 30 % je
schopno poskytnout formou půjčky (takže střediska si mohou rozložit financování do více let); Jirka popsal
příklad opravy jejich střechy, kterou provedli z peněz této dotace (oproti dotacím z euroregionu to bylo
mnohokrát jednodušší).
Br. Stopař navrhuje udělat školení k dotacím a jejich využívání; hodilo by se to nabídnout i okolním okresům
a domluvit někoho z Ústředí, Jirka je ochoten sdílet i jejich zkušenosti, pokud bude zájem.

Google Drive
Australan vytvořil sdílený prostor pro aktivity ORJ na platformě Google Drive (tedy Disk Google) – jedná se o
úložný prostor na internetu, do kterého může kdokoliv vkládat soubory nebo tvořit nové. Na této platformě
budeme tvořit a sdílet podklady k radám a budeme ji využívat k uchovávání všech dokumentů na jednom
místě (např. zápisy z rad, adresář, apod.). Většina dokumentů je zde uložených tak, že je může zobrazit
kdokoliv, kdo získá odkaz. V rámci složky ORJ Šumperk je i Veřejná složka, do které může kdokoliv vkládat
soubory či vytvářet nové dokumenty.
Okresní složku naleznete na tomto odkazu: http://bit.ly/ORJSpk
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Zahraničí
Možnosti zahraniční spolupráce


Laduš přednesla zprávu z okresní výpravy na Středoevropské jamboree (k nahlédnutí na
http://bit.ly/SYSmhY)



Výměna pohlednic před Dnem zamyšlení s jinými oddíly (loni se do ní zapojilo 2040 oddílů z USA a
401 oddílů z 30ti zemí): více informací na http://www.mythinkingday.com/welcome.htm; Laduš
jako zahraniční zpravodajka to prozkoumá podrobněji a příp. pošle bližší informace



ukázalo se, že okresní konferencí neprošla pozvánka zúčastnit se s oddílem tábora ve Švýcarsku
v roce 2013 přeposlaná Australanem; informace jsou k dispozici ve složce Mezinárodní skauting na
okresním Google Drive (http://bit.ly/S10G4l)

Odborky
Připravují se nové odborky, Austri se zeptal na názor týkající se nového systému.

Austri stručně představil záměr Ústředí při tvorbě nového systému odborek, vysvětlil svůj názor
k zamýšlenému odlišení tří stupňů odborek prostřednictvím tvaru nášivky (viz např. zde:
http://on.fb.me/S16rz1) a požádal ostatní o jejich pohled.
Široká shoda v ORJ byla taková, že rozlišení nášivky je lepší zachovat (lepší přehlednost, naopak možná
viditelnost odborky nižšího stupně vytvoří tlak na to si ji doplnit); navíc nechceme děti uzavírat do jednoho
zájmu, pestrost zájmů je naším záměrem.
Otázkou je, zda nášivky rozlišit tvarově (po odpárání jednoho tvaru a nahrazení jiným to bude ošklivé), nebo
barevným lemem (kdyby barvy logicky navazovaly, jako např. žlutá, zelená, červená), tak to nebude až tak
matoucí; nebo jestli jít cestou např. různobarevného podkladu (tím se celá sranda zlevní).
Více info viz dva soubory zde: http://bit.ly/S18u6o.
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Vzdělávání
Vůdcovská a čekatelská zkouška, rádcovský kurz

Vůdcovská zkouška


br. Stopař popsal myšlenku ORJ uspořádat vůdcovské zkoušky bez kurzu, ovšem pouze pro úzce
definovanou skupinou zájemců (pouze pro ty, kdo se z objektivních důvodů nemohou zúčastnit
lesního kurzu)



předběžný zájem je: z Jeseníku 1-2 lidi (pracující, na léto mají problém se urvat na dýl než na tábor),
ze Starého Města 4 lidi (pracující)



při té příležitosti Punťa poděkoval ORJ za návštěvu tábora a nábora (br. Stopař krátce referoval
pozitivní dojmy z obou návštěv)



proběhla diskuse o vstupních podmínkách na zkoušky. Shodli jsme se na třech podmínkách:
1. věková hranice nejm. 25 let
2. zaměstnání či jiné důvody znemožňující účast na lesním kurzu
3. aktivní podíl na činnosti oddílu
Případní zájemci, kteří tyto podmínky nesplňují, mohou napsat individuální motivační dopis se
zdůvodněním, proč by si chtěli VZ složit bez absolvence kurzu a uvést důvody, proč se lesního kurzu
nemohou zúčastnit. Jejich žádost pak posoudí ORJ.



podmínkou udělené VZ samozřejmě zůstává ČZ a zdravotnický kurz



zdravotnický kurz letos nebude, David zjistí jiné možnosti zdravotních kurzů v okolí



z hlediska obsahového by byl v přípravě na VZ zájem klást důraz na předávání idejí a hodnot

Čekatelská zkouška


je zájem i o ČZ – ORJ a JeLŠ se dohodnou, jak by se to dalo zorganizovat (zda by se pár jednotlivců
mohlo přilepit k ČZ v rámci JeČLKu, či zda organizovat samostatnou ČZ)

Rádcovský kurz
ORJ by předběžně chtěla uspořádat víkendový rádcovský kurz na podzim 2013; předběžný zájem by byl.

Podpora střediskům
ORJ jednala o výjimkách z registrace pro střediska, která nesplnila některé podmínky

br. Stopař představil myšlenku individuální podpory střediskům; měla by spočívat v užší
komunikaci vedení ORJ s jednotlivými středisky a identifikaci prostředků, jakými může ORJ
střediskům pomoci
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Rovensko: br. Waope shrnul výsledky schůzky s Vlaštovkou a Pet (viz http://bit.ly/S17Upg);
pomohla by jim pomoc se zřízením dotace na klubovnu a potom možnost zúčastnit se nějaké akce
spolu s jiným oddílem (Jirka je hned pozval na Stínadla za 14 dnů ve Vidnavě)

Akce v okrese
Zprávy o proběhlé činnosti (rádcovský kurz,víkend pro vůdce) a plány pro budoucí akce
Bude:
 27.10. proběhne třináctý ročník pochodu Obr v Rudě, start v 7.30 na faře, bližší info Pepa Vénos
(776 505 516)


Někdy v únoru proběhne sportovní turnaj (organizují šumperští roveři); předběžně je domluveno,
že ORJ by mohla přispět na ceny (startovné by mělo pokrýt pronájem tělocvičny)



4.-5. května budou Jeseničtí pořádat velkou lesní hru pro rovery, prosím rezervujte si
termín

ORJ byla zakončena prohlídkou parádní mikulovické klubovny. Spolu s přilehlým areálem tvoří
ideální podmínky pro skautskou činnost. Všichni jsou srdečně zvaní k využití klubovny pro oddílové
akce, brzy bude bližší info i na webu Jesenické devítky. Bližší info a rezervace ses. Danka – Dana
Benčová, 773 999 904.

Příští ORJ proběhne 9.12. ve 14.30 na Skaličce.
Úkoly
Poslední sekce zápisu shrnuje úkoly, které ze setkání vyplynuly.
Kdo
- Co
střediska
- naplnit okresní adresář na http://bit.ly/SYWvCF
- zadat do SkautISu skutečnost o táborech
David
- zjistí možnosti zdravotnických kurzů v okolí (pro zájemce o VZ i o
povinné obnovení platnosti zdravotnické kvalifikace)
Laduš
- urguje správu SkautISu, že nefunguje automatické generování
děťodnů na táboře
- zjistí detailnější informace o Dni zamyšlení a případně pošle
konferencí
Hanýžka
- každoročně (vždy s registracemi) kontrolovat aktuálnost okresního
adresáře na http://bit.ly/SYWvCF
Martin,
- sejdou se se zástupci střediska Zábřeh a proberou s nimi výjimky v
Stopař
registraci

-

Do kdy
do registrací
do 31.10.2012
do 31.10.2012

-

do 31.10.2012

-

do 31.10.2012

-

co rok

-

do příští ORJ

zapsal australan, doplnil a schválil Stopař
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