Zápis úzké okresní rady
místo: u Magaskawin a Waopeho, Sudkov
termín: neděle 5. května 2013, 15:49 - ??:??

Přítomni Hanýžka, Laduš, Maruška, Stopař, Waope a Magaskawin s Barčou plus Ambra
(zbytek omluven).

Waope má pochvalu za aktivitu.
Úzká rada se dobře má a pomnívá... :-)

Z minulé rady (zápis zde https://docs.google.com/file/d/0B49MAwuIOwr4X290VGdNWkF5Sk0/edit)
1. Aktualizace okresního adresáře
- Hanýžka obešle střediska, jelikož je po registracích
- před registrací max. 50 % splnilo
2. Rovensko - akce
- Žuzu by byla ochotná, ale Rovenská strana stagnuje a neozývá se
- Hanýžka nemá čas a energii to řešit, takže je potřeba domluvit buď schůzku Žužu (nechce a asi ani
nemůže být ten zastřešující organizátor celé akce) a Pet s Vlaštovkou, aby domluvily akci společně -->
a nebo aby akci zorganizoval někdo třetí?
- Magaskawin by mohla po zkouškách - ozve se jim a bude to popohánět --> ozve se, jak dopadla
komunikace, i kdyby nebyla žádná akce
- nejpozději do konce června!
- kontakty: Zatloukalová Iva Vlaštovku: 728 556 581, iva.zatloukalova@seznam.cz; Trojáková Petra
Pet: 606 926 716, petra.trojakova@seznam.cz
3. Rovensko - klubovna
- řešili dotaci z EU, ale nedopadla; dotace z obce - dům by byl společný s fotbalisty; řeší se dotace
od ČEZu pro mládežnické organizace; dotace pro školící středisko nelze (nebude zaměstnanecké
místo); dotace z Junáka nelze (investiční jsou přes Ministerstvo) --> bylo by potřeba někoho,
kdo žádost napíše
- bez dotace není možné to spravovat - alespoň minimální vklad, aby to celé nespadlo
- kdyby Rovensko padlo, dluhy přecházejí na okres
- nikdo ale neví, jaká bude budoucnost střediska - házet to všechno na Ivču? (ona to bude podepisovat)
--> i kdyby to vyšlo, tak to bude milionová dotace a kdo by to zastřešoval a splácel (jak?)
- kde vezmou vlastních 30 % na dotace - z registrace, od obce? --> vše je nejasné

- teď - za 120 000 Kč se nechá zpracovat stavební projekt (obec 70 %, Junák 30 % a obec zbytek) zatím jen obecně, vše by se řešilo za ty velké miliony konkrétně později (kdyby to klaplo, podíleli by
se na údržbě fotbalisti "Českomoravský fotbalový svaz") - ale stále odkud by to Junák platil?
- "velká" rekonstrukce vs. "jen" oprava?
- může to ORJ ovlivnit? - Mirabelka zjistí, jaké má ORJ možnosti
- až zjistíme, co a jak ORJ může, zkusíme si s nimi sednout (Waope, Mirabelka atd.) a poradit,
předejít průšvihům apod.
4. Seminář o dotacích
- smysluplná, z minula schválená; ale Austri ji již nezorganizuje
- Bořek dorazí - přednese standardní možnosti (MŠMT, dotace aj.) --> domluví jej Stopař
- termín - podávání žádostí na MŠMT 1. 10. --> seminář na začátku září (7. 9.)
- pro celý Olomoucký kraj, abychom zaplnili čtyřicet míst na Rudolfově
- program - 4 hodiny přednášení Bořka, fitka, oběd, síťování účastníků?
- cena - ??? Kč na oběd (pokrýt jídlo, cestovní výdaje, materiál aj.)
- organizátoři - šéf Waope (komunikační osoba), propagace Stopař, tajemník Laduš, zásobování
Waope a Magí (Hanýžka i Mirabí napečou), prostory Waope, účastník Mirabelka :-)
- termíny z Junáka - poslat žádost do 1. 10., termín Oprava a údržba staveb do 31. 12.,
Investiční projekty do 8. 1. (http://krizovatka.skaut.cz/organizace/ucetnictvi/dotace/)

Aktuální porada
1. Rádcovský kurz
- mnoho perspektivních mladých lidí
- program a více zde (https://docs.google.com/document/d/1kEXAjgUzd79imMr2w9jazjchIK9puwYFZQDfgqt0o5o/edit)
2. Svojsíkův závod - krajské kolo
- Prostějov (program) + Olomouc (technické zázemí), Skaličce se nehodí termín
3. Krajská rada
- hledá se šéf!
4. Tok informací shora k oddílům
- problém - nepřeposílání balíčků z Ústředí, ani informací z okresu (sportovní turnaj atd.)
- škoda, že se užitečné informace nedostanou k těm, kteří by je mohli využít (STS, notebooky aj.)
- aktivní přístup - probrat to s "provinilci"
-> vybrat hodnotné informace (rozpitvat Balíčky, přeposílat okresní informace) a poslat je jen
vytipovaným členům (odlišné roverům, vedoucím atd.) -> různé kanály komunikace, kdo by to dělal,
není to moc náročné, má to smysl?
-> motivovat střediskové vůdce (resp. nepropustné lidi) / jedna osoba (ORJ, zvenku) filtruje

-> konference "oddily" - jak zajistit, aby byla aktuální (všichni aktivní vůdcové i roveři)
- je potřeba první vyfiltrovat ty, kterým již balíčky chodí, aby to nedostávali dvakrát
- řeší Stopař do příští rady (sežene si na to někoho dalšího)
5. Vyznamenání, poděkování
- Okresní přehled vyznamenání - chybí Lesnice a Loštice (Hanušovice, Jeseník se neozvali)
- aktuální vyznamenání připravené k předání řeší Maruška
- Medaile díků

- navrhuje středisko, zařídí středisko (podání žádosti středisko / kraj z pokynu -

Hanýžka najde)
- někomu dalšímu? (hluboce se zamyslet, jestli jsme někoho neopomněli) - poděkování
,

,

?

- vyznamenání - až bude hotový seznam - iniciuje ORJ (u pasivnějších pošťouchne střediskové
vedoucí) / středisková rada navrhne sama
6. Široká okresní rada
- schválit projekty semináře a rádcovského kurzu, termín sněmů a počty delegáty
- Hanýžka znovu nekandiduje do úzké ORJ
- 16. června 2013, Ruda nad Moravou, 15:00

Úkoly
Magaskawin
- v červnu uspořádá akci s Rovenskem - a kdyby neproběhla, informuje o průběhu komunikace
Hanýžka
- zajistí aktualizaci okresního adresáře¨
- napeče na seminář
- nastuduje si pokyn k Medaili díků pro

(jestli posílá pokyn středisko nebo kraj)

Mirabelka
- zjistí možnosti kontroly půjček středisek a jejich kontrola ORJ¨
- napeče na seminář
Stopař
- domluví Bořka na seminář 7. 9.
- propagace vzdělávacího semináře - okres, Křižovatka?
- s někým dalším řeší Tok informací potřebným lidem
Laduš
- tajemnice semináře - dotace, seznam účastníků
Waope
- zajistí zásobování na seminář
- zajistá Rudolfov na seminář (předběžně na 7. 9. - potvrdí Stopař po domluvě s Bořkem)
Maruška
- dohodne se s

, kdy udělit Medaili

a rozhodne to

