ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ)
ZÁPIS (STRAN)
U Hanýžky, 6.1.2013

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání: Postřelmov, neděle 6. ledna 2013 14.30-18.30
Přítomni: ses. Lada Matyášová, br. Petr Fornůsek—Waope, br. Pavel Fornůsek—Stopař, br.
Martin Večeřa, ses. Mirka Večeřová—Mirabelka, ses. Hana Uhráková—Hanýžka,
br. Jaroslav Petřík—Australan, od 16.30 br. Gerd Dimmroth—Hern

Zhodnocení činnosti
Google Drive, akce, apod.

Google Drive
-

-

všichni se shodli, že tato platforma vyhovuje a umožňuje společnou tvorbu dokumentů; na poslední ORJ
bylo dobře vidět, že účastníci měli podklady vytištěné a nastudované, což bylo fajn
odkaz na dokumenty budeme posílat dvakrát --> první při založení podkladů, druhý těsně před radou
doporučujeme dát si odkaz drive.google.com (příp. přímý odkaz na adresář:
https://docs.google.com/folder/d/0B49MAwuIOwr4ODVFX1gzdGRia3M/edit) do oblíbených, ať člověk
nemusí prohledávat maily
případně se dá stáhnout aplikace Google Drive (https://tools.google.com/dlpage/drive) – po
nainstalování se chová jako virtuální disk (podobně jako Dropbox) a uživatel má přístup k dokumentům
i offline

Akce
-

-

je otázka, jaký typ akcí chceme podporovat / organizovat: Junior se sice moc líbil všem, ale je otázka,
jestli to byla akce s výsledkem v poměru cena-výkon (resp. energie vložené a přínosu pro skauting na
okrese); oproti tomu třeba rudský turnaj ve florbale byla povedená akce s minimálními náklady a 70ti
účastníky
vzdělávací akce (přednášky), po kterých vlastně byla největší poptávka, jsme nakonec zatím moc
nezorganizovali—zkusíme teď
zatím se zdá, že jsme schopní si definovat cíle a naplánovat prostředky k jejich naplnění, ale realizace
vázne—asi bychom si měli přiznat, na co máme kapacitu a podle toho si plánovat činnost
třeba v Rovensku jsme se o něco pokusili, dokázali jsme identifikovat problém a potřebu ho řešit, ale
teď už se to 3 měsíce táhne a nikam se to zatím neposunulo
v jiných případech jsou ale naše snahy úspěšné, třeba ze Starého Města teď máme 7 lidí přihlášených
k VZ
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Nejbližší budoucnost
Obsazení KRJ, vzdělávací seminář, Rovensko

Krajská rada Junáka
-

bude třeba řešit skutečnost, že současné vedení KRJ (Radek Loska a Beny) se nechystá dále kandidovat
a bude tedy třeba nalézt někoho, kdo by jejich povinnosti převzal
je sice blbé, že okres Šumperk dlohodobě dodává lidi, zatímco ostatní okresy jsou k tomu celkem
vlažné; nezbývá ale asi nic jiného, než to zase vzít na sebe
ORJ proto vyzývá činovníky okresu, aby se zamysleli, zda by někdo neměl chuť a čas vzít na sebe pro
příští období vedení KRJ

Vzdělávací seminář
-

-

z témat, která jsme vyzjistili od lidí, se nám zatím jako nejpřitažlivější zdá získání a využití dotací (ve
smyslu „potřebujeme spravit klubovnu, co máme dělat“)
další témata (motivace dobrovolníků, personalistika, metodika) by bylo možné nabídnout jako
doplňková témata při téže akci, případní účastníci by mohli přijet buď jen na pár hodin „na dotace“,
nebo na celý den a vyslechnout si i jiné přednášky
Austri zpracuje nástřel takového vzdělávacího dne a pošle ostatním k připomínkám
akce by mohla proběhnout v Zábřeze v klubovně na Rudolfově; bude třeba co nejdříve určit termín, aby
se dala zarezervovat

Vůdcovské zkoušky
-

s Hernem se probraly detaily a doladil program prvního víkendu
výsledný program je k nahlédnutí v tabulce SU_VZ v adresáři Podklady k jednání na Drive (zde)

Rovensko
Případná aktivita bude muse vzejít hlavně od nás

Společné akce
-

-

holky už dostaly nějaké nabídky, že by se mohly zúčastnit akcí jiných oddílů, ale ani jedna z nich
neklapla
Hanýžka se zkusí domluvit se Žužu, že by zkusily nějakou akci naplánovat a realizovat společně (Žužu
nemá nic proti a zpestření ve formě účasti dalšího oddílu by uvítala, teď zbývá, aby se Žužu, Hanýžka,
Ivča a Pet společně sešly a probraly to)
Waope holkám z Rovenska navrhne, že by mohly jet na Ivančenu společně se Skaličkou (letos bude
Ivančena 20.dubna)
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Klubovna
-

-

středisko dostalo nabídku od obce, že by objekt od Junáků převzala (zadarmo), na svoje náklady
spravila a pak by tam nechala skauty v pronájmu; motivace je zřejmě taková, že poměrně velký objekt
je hned vedle fotbalového hřiště, ale fotbalisti do něj nemají přístup—takhle by mohl být využívaný více
spolky
tohle řešení se nám sice moc nelíbí: objekt postavili sami skauti a je tam tedy historická vazba; jakmile
skauti pozbudou vlastnictví, ztratí jistotu, že ho budou moct dále svobodně využívat
na druhou stranu je skutečností, že středisko nese břímě stavby, o kterou se nestará a která není
dostatečně využívaná a přitom by mohla dobře sloužit i jiným
doporučujeme tedy schůzku s vedením obce, na které by se vyjasnilo, jaké má obec představy a zda by
např. byla ochotná garantovat, kolik místností zůstane skautům k dispozici, za jakou cenu a na jak
dlouho dopředu; pokud by se tyto podmínky zapracovaly do kvalitní smlouvy, ať to obec spraví

Příští ORJ proběhne 10.2. na faře ve Velkých Losinách po
skončení prvního víkendu VZ (čas bude upřesněn).
Úkoly
Poslední sekce zápisu shrnuje úkoly, které ze setkání vyplynuly.
Kdo
- Co
Australan - zpracovat návrh vzdělávacího semináře k dotacím a pošle k
připomínkám
Hanýžka
- zeptat se Žužu na možnost společné akce s holkama z Rovenska
(splněno) a pomůže s realizací
Waope
- navrhne holkám z Rovenska, zda by se nechtěly 20.4. zúčastnit
výstupu na Ivančenu (Skalička asi zase bude brát autobus)
Hanýžka
- po registracích zkontroluje aktuálnost okresního adresáře na
http://bit.ly/SYWvCF

-

Do kdy
do 4.2.2013

-

?

-

co nejdřív

-

po 31.1.2013

zapsal australan, doplnil a schválil Stopař
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