ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ)
ZÁPIS (4 STRANY)
Postřelmov, u Hanýžky, 29.12.2010

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Postřelmov, 29.12.2010 13.30-18.30
Účastníci: br. Stopař, Martin, Waope, Australan, ses. Hanýžka, Lada, Mirabelka
Na začátku jsme dohodli agendu jednání a zrekapitulovali si, kdo kde reálně vede, abychom věděli, kdo jsou
naše cílová skupina.
Místo

Vůdcové

Šumperk

Mája, Kombi, Mirabelka

Libina

Lenka, Laďa

Bludov

Hanes, Kometa, Australan

Postřelmov

Bobr, Sunny

Zábřeh

Hantewin, Ohiyesa

Sklalička

Magaskawin, Sedmihlásek, Ropák, Mauglí

Štíty

Luboš

Loštice

David, Hanka, Luděk

Rovensko

Vlaštovka, Pet

Lesnice

Kity, Prcek, Jirka

Ruda

Tuffy, Monča, Maruška, Janča, Liduška, Pitrásek

Olšany

Jaffa

Staré Město

???

Jeseník

Jirka, Markéta

Rozdělení činnosti v rámci ORJ
Volení členové ORJ se dohodli na rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti.

Jméno

Funkce

Stopař

předseda

Martin

místopředseda

Mirabelka

hospodářská zpravodajka a okresní registrátorka

Lada

organizační zpravodajka

Australan

tajemník

Hanýžka

zpravodajka pro vzdělávání rádců (od září 2011)
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Naplnění cílů naší činnosti
Největší část schůzky jsme věnovali diskusi o tom, jak prakticky uskutečnit cíle, které jsme si předsevzali.

Bude dostupné vzdělávání pro rádce












chceme rádcovský kurs, a to dlouhodobě udržitelný (ne pouze jednorázovou akci)
je výhodou, když se už rádci poznají, protože se potom budou znát i vůdcové (tedy rádcovské
vzdělávání částečně naplňuje i další z cílů ORJ)
otázkou je forma – jeden uzavřený kurs na jeden rok nebo méně, nebo pravidelné setkávání, kde
bude vždy něco nového i pro ty, kdo už jeden ročník absolvovali? Dohodli jsme se, že chceme
časově zřetelně ohraničený kurs s jasným začátkem a koncem, nic průběžného
cílová skupina je 12-15 let, začínají vést družinu nebo pouze krátce vedou; lepší je posílat ty, kdo už
prakticky vedou, než ty, kdo začnou vést až další rok
náplň: v zásadě zjednodušený čekatelák (jako přípravka), důraz na bezpečnost a odpovědnost,
hodně motivační; metodika vedení družinových schůzek a dalších družinových akcí, odkud brát hry
a jak je vést, skautská praxe; dbát na to, abychom se nepřekrývali s JeLŠ
kdo a kdy: Mája s Kombim kývli, že by do toho šli po velkých prázdninách; proběhne to ve
skautském roce 2011/12, počítáme s víkendovým kurzem, max. zimní chata
Kombimu a Máje můžeme nabídnout organizační zázemí, přednášející na různá témata; poprosíme
je o metodické zajištění akce
do konce března bude připravená základní koncepce kurzu (alespoň kolik víkendů, jestli bude
nějaká táborová část, atd. – je třeba projednat s Májou a Kombim, na starost to má Martin)
rádcovský kurs už nabídneme vůdcům středisek na další ORJ 7.1.

Vůdcové oddílu se budou osobně znát a budou motivovaní vést









typy akcí, které nás napadly: den otevřených dveří kluboven; něco v rámci Svojsíkáče (tam budou
skoro všichni); výzva (přechod hor, voda, slaňování,...); tvůrčí akce (např. zadání rádcáku – cítili by
se potřební); akce za odměnu („odfrková“, kterou ORJ zaplatí, např. lanové centrum); něco v rámci
Století skautingu (např. na Úsvit skautingu na Králickém Sněžníku přišlo hrozně moc lidí, včetně
Staroměstských)
nápady k formě: „nemotivované“ vtáhnout do organizace dané akce; osobní pozvání (někdo z ORJ
by přijel na střediskovou radu středisek, od kterých bývá malý ohlas)
typ akce: jednodenní nebo vícedenní? Klást důraz spíš na motivační charakter akce, nebo na to, aby
byla dostupná a bylo tam těch lidí co nejvíc? (z diskuse vyplynulo, že je potřebnější spíš to druhé,
neboť motivované již není třeba dále motivovat)
měla by se uskutečnit do června
dále budou řešit Waope, Magaskawin, Stopař
motivaci vůdců k vedení jsme zatím programově neřešili s tím, že nejdůležitější je, abychom sami
byli do činnosti zapálení, snad to pak přejde i na ostatní :-)
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Zlepšení informačních toků a přístupu k informacím





emailová konference: aktualizovat ji a říct lidem, že je, naučit je využívat ji
informovanost o akcích, které se v daném roce chystají (že svojsíkáč bude 3. sobotu v květnu apod.)
– obeslat oddíly v září s informací o akcích
facebooková skupina
Web:
 vzkazovník na stránkách je ošemetná věc (Zábřehu ale fungoval)
 seznam středisek s kontakty (záložku LIDÉ přejmenovat na ODDÍLY)
 fotky vpravo jsou random výběr – po kliku to nasměruje do příslušné galerie
 měly by být zápisy z ORJ
 proklik na facebook

Nejbližší úkoly ORJ
Svojsíkáč, rozpočet, program „velké“ ORJ 7.1.2011.

Svojsíkův závod




termín třetí sobota v květnu letos vychází na 21.5.2011
Stopař nejdřív pošle mail, jestli by někdo nechtěl organizovat Svojsíkáč
na široké ORJ 7.1.2010 to probereme, pokud by se nikdo nepřihlásil, zkusíme oslovit rovery z Rudy a
navrhneme jim jestli by to nechtěli udělat na chatě Junior

Rozpočet



Mirabelka připraví návrh
Martin navrhuje, že se peníze na okresní akce se stáhnou z dotací, které okres přerozděluje (např.
letošní „dorozdělení“ dodatečných dotací nebylo pro střediska až tak potřebné) a nebude se nijak
upravovat výše registračního poplatku

Program ORJ 7.1.2011



registraci připraví Lada s Mirabelkou
od střediskových vůdců chceme zjistit:
 kdo zorganizuje Svojsíkáč
 aktualizovat databázi kontaktů
 kolik lidí pošlou na rádcák a v jakém věku
 jak motivovat své vůdce na akci na kterou by přijeli
 co čekají od okresních webových stránek; čím by mohli přispět na rádcák (ale pozor aby to
nevyznělo že chceme rádcák poslepovat z toho co sesbíráme)
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Velká ORJ se sejde 7.1.2011 v 17.20 v Šumperku
Malá ORJ se sejde 18.6.2011 v 17.30 v Hraběšicích
Úkoly
Poslední sekce zápisu shrnuje úkoly, které ze setkání vyplynuly.
Lada
- zjistí, zda má Norek pravdu v tom, že br. František by z titulu své funkce měl být zván
na ORJ
- aktualizuje konferenci dle výsledků okresního sněmu
- vytiskne seznam emailových adres registrovaných v oddily@wakan.cz, ať se na široké
ORJ můžou proškrtat (a bude to dělat pravidelně)
- vytvoří prostředí pro širokou ORJ (stačí sušenky a čaj, do 150,- Kč)
- pošle Radkovi Loskovi seznam delegátů na krajský sněm
Mirabelka
- dodá Ladě Organizační řád Junáka
- dodá Ladě hesla k okresní konferenci a vysvětlí jí, jak ji upravovat
- připraví rozpočet
- provede registraci za okres
Martin
- do konce března se s Májou a Kombim pobaví o koncepci rádcáku
- zjistí, zda a jak funguje skautská telefonní síť
Waope
- spolu s Magaskawin a Stopařem připraví návrh akce pro vůdce (k naplnění 2. cíle)
Australan
- založí facebookovou skupinu pro vůdce oddílů na okrese
- v září obešle oddíly se seznamem připravovaných akcí
- vymyslí, jakou formou se střediskových zeptat na to, co chceme vědět
Stopař
- postaví a spustí webové stránky, bude je udržovat, dokud se nenajde někdo vhodnější
(od 15.3. budou stránky v testovacím provozu, od 31.3. v ostrém)
- pošle oddílům mail ohledně organizace Svojsíkova závodu
zapsal australan
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