ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
Zápis (7 stran)
Zábřeh, 9. 2. 2014

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání:

Přítomni:

Klubovna zábřežského skautského oddílu Trojky Shawnee,
neděle 9. února 2014 14:00 – 16:30
br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Tomáš Pospíšil – Tuffy, br. Martin Večeřa,
br. Jiří Kamp – Otazníček, br. Jan Juránek – Hanes,
br. Petr Fornůsek – Waope, ses. Dagmar Blaháčková – Žužu,
br. Tomáš Válka – Biff, ses. Lada Matyášová – Laduš,
br. Jiří Kovalčík – Jirka
Zastoupena nebyla střediska Lesnice, Skalička, Loštice,
Rovensko

REVIZNÍ KOMISE
Revizní komise ORJ Šumperk provede v nejbližší době kontrolu hospodaření našeho okresu.
V měsících duben až listopad bude revizní komise kontrolovat hospodaření několika vybraných středisek
Do konce března 2014 zašlete revizní zprávu za rok 2013 naskenovanou mailem – tanert@ruda.cz nebo
poštou na adresu Oldy – Oldřich Tanert, Linhartova 23, 789 63 Ruda nad Moravou

PROŠKOLENÍ HOSPODÁŘŮ
Předseda ORJ provedl průzkum, zda by byl v letošním roce zájem o proškolení hospodářů a členů revizních
komisí.
Většina zúčastněných projevilo zájem o proškolení jejich hospodářů a členů RK.

REGISTROVANÍ ČLENOVÉ
Oproti loňskému roku vzrostl počet registrovaných členů v našem okrese o 29 osob, viz tabulka.
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JMENOVÁNÍ ZPRAVODAJŮ
Okresní rada jmenovala na návrh předsedy ORJ 6 zpravodajů
Zdravotní zpravodaj
Hospodářský zpravodaj

David Faltus
Miroslava Večeřová - Mirabelka

Organizační zpravodaj

Lada Matyášová - Laduš

Zahraniční zpravodaj

Lada Matyášová - Laduš

Tajemník
Zpravodaj pro poděkování

Dagmar Blaháčková - Žužu
Marie Tanertová - Maruška

NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ZPRAVODAJŮ
ZDRAVOTNÍ ZPRAVODAJ
Podílí se na zdravotnickém vzdělávání činovníků v okrese
Podporuje střediska a poskytuje jim metodickou podporu ohledně zdravotnických kvalifikací a zdravotního zajištění akci; informuje o možnostech získání zdravotnické kvalifikace u jiných subjektů
apod.
HOSPODÁŘSKÝ ZPRAVODAJ
Vede účetnictví okresu.
Přeposílá dotace dle schválených pravidel.
Předkládá zprávu o hospodaření.
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Zajišťuje vedení evidence majetku a inventarizaci.
Připravuje návrh rozpočtu.
ORGANIZAČNÍ ZPRAVODAJ
Zodpovídá za registraci okresu, poskytuje střediskům návod, jak registraci provést. Připravuje seznam výjimek.
Hlídá, povinnosti okresu dané skautskou i státní legislativou (např. zpráva o hospodaření, výroční
zpráva, apod.).
Hlídá, povinnosti středisek dané skautskou i státní legislativou (hlášení táborů, zpráva o hospodaření, závěrečná zpráva apod.).
Má na starosti agendu sněmů, poskytuje střediskům metodickou podporu při pořádání sněmů.
Zajišťuje potvrzení o funkci statutárům středisek.
ZAHRANIČNÍ ZPRAVODAJ
Přeposílá střediskům informace o vhodných zahraničních akcích.
TAJEMNÍK
Zodpovídá za přípravu podkladů na jednání okresní rady.
Pořizuje zápisy z okresních rad.
ZPRAVODAJ PRO PODĚKOVÁNÍ
Usiluje o to, aby činovníci v okrese a lidé podílející se na okresních aktivitách věděli, že si okresní
rada jejich práce váží a vnímá ji jako užitečnou.
Spravuje evidenci skautských vyznamenání v okrese, případně navrhuje nová vyznamenání.
Podporuje střediska a poskytuje jim metodickou podporu v oceňování práce svých činovníků.

ZDRAVOTNICKÉ DOŠKOLOVÁNÍ
Letos je pořádán šumperským okresem zdravotnický kurz a mezi členy okresu byl projeven zájem o také o
doškolování zdravotníků.
Úkol pro zdravotního zpravodaje:
Zda by mohl poslat informace o zdravotnickém kurzu a možnosti doškolení, dále aby sepsal základní informace pro doškolování, např. po jak dlouhé době je třeba se nechat doškolit, kolik hodin bude toto doškolení trvat…

VÝJIMKA Z REGISTRACE ZA ROK 2014
Výjimka z registrace za rok 2014 se týkala pouze střediska Rovensko.
ROVENSKO
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Vedoucí obou oddílů mladších členů nemají v oddílech řádné členství.
Okresní rada navrhuje situaci vyřešit takto:
Současné čtyři oddíly se sloučí a vytvoří se pouze 2, v nichž budou mít jejich vedoucí řádné členství.
Zástupce vedoucího střediska nemá potřebnou kvalifikaci pro vykonávání své funkce.
Byly navrhovány tyto varianty:
Udělení výjimky
Udělení výjimky pod podmínkou, že si zástupkyně statutárního orgánu dodělá vůdcovskou zkoušku.
Pokud tuto podmínku nedodrží, středisko bude zrušeno
Zrušení střediska a sloučení s někým jiným
Svolání nového sněmu a zvolení zástupce statutárního orgánu s požadovanou kvalifikací
Středisku byla udělena výjimka

ROZDĚLENÍ DOTACÍ
Chtěli bychom z části motivovat střediska na základě rozdělení dotací a proto Předseda ORJ navrhl několik
nových kritérií, které byly na radě prodiskutovány a některé z nich přiřazeny do současných kritérií pro rozdělování peněz střediskům.

NOVÁ KRITÉRIA, KTERÁ BYLA OKRESNÍ RADOU PRODISKUTOVÁVÁNA:
Nárůst počtu členů mladších 18 let
Zde by převažovala výhoda měst nad vesnicemi.
Nebylo zařazeno mezi kritéria
Člen střediska ve vyšší funkci
Množství uskutečněných akci pro veřejnost
Není možné objektivně posoudit a zkontrolovat
Nebylo zařazeno mezi kritéria
Termíny splněných úkolů
Za úkoly ke splnění se považují ty, které jsou uvedeny v zápisech z ORJ, a které jsou určeny
ústředím v balíčcích pro střediska.
Tento bod již kritéria obsahují
Skautské závody – těm, kteří postoupí do vyšších kol
Spíše než formou dotací by bylo vhodnější přispívat konkrétním postupovým skupinám
v rámci rozpočtu ORJ
Nebylo zařazeno mezi kritéria
Účast na široké okresní radě
Podpora flexibilnějšího řešení problémů a spojení se středisky. Tento bod byl okresní radou
schválen, zařazen mezi úkoly středisek a přichází v platnost od příští široké okresní rady. V
případě, že se nemůže dostavit statutární orgán, může jej nahradit člen střediskové rady.
Bylo zařazeno mezi kritéria
Splnění podmínek organizačního řádu (výjimky z registrací)
Středisko, které žádá ORJ o jednu a více výjimek z registrace, nemá nárok na část dotací.
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Bylo zařazeno mezi kritéria
Vzdělávací kurzy – dle počtu vyslaných osob na vzdělávací kurz v konkrétním roce
Spíše než formou dotací by bylo vhodnější přispívat slabším střediskům na vzdělávací kurzy
v rámci rozpočtu a podporovat tak rozvoj jejich členů.
Nebylo zařazeno mezi kritéria

DOTACE STŘEDISKŮM PRO ROK 2014 BUDOU ROZDĚLENY TAKTO:
Registrovaní členové

55%

Táborové děťodny

25%

Úkoly *

15%

Registrace bez výjimek, které musí schvalovat ORJ

5%

*Účast na široké ORJ, alespoň jeden člen střediskové rady
*Jedná se o úkoly, které jsou uvedeny v zápisech z ORJ, a které jsou určeny ústředím v balíčcích pro střediska

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY
RÁDCOVSKÝ KURZ ŠRÁKY
Poslední ze čtyř víkendů proběhl koncem ledna. Z celkových 31 frekventantů kurz zatím úspěšně absolvovalo 27 osob.
Ohlasy jsou především kladné.

PLÁNOVANÉ AKCE
ÚZKÁ OKRESNÍ RADA
V zájmu úzké okresní rady je zpřístupnit dosud uzavřené rady širší veřejnosti.
Proto jste zváni na zasedání užší ORJ, které se uskuteční 2. března v klubovně skautského střediska Ruda
nad Moravou
TMEL PRO ODDÍLOVÉ RADY
Smyslem této akce je podporovat oddílové rady. Skládá se z úvodního večeru a víkendu, který je inspirovaný již existující akcí s názvem TMEL, která podporuje skautské týmy. Na realizaci této akce se podílí lidé
z organizačního týmu TMEL.
V oddílové radě často myslíme hlavně na "dobro oddílu" a zapomínáme na to dělat i něco sami pro sebe,
aby nás to stále bavilo. TMEL nabízí účastníkům pauzu od "běžného oddílového života". Víkend, který bude
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uspořádaný jen pro ně a podle nich. Akce, kde se potkají s dalšími vedoucími, kteří řeší stejně problémy a s
trochou štěstí už přišli na to, jak z nich ven.
Bližší informace naleznete zde: http://tmel.dvojka.cz/spk
Přihlásit se můžete zde: https://docs.google.com/forms/d/1HVMVHxVilA2X_zhDIKanHbJOkQiiUJTZZqnOjPg29lU/viewform
ČEKATELSKÉ ZKOUŠKY S KRÁTKÝM KURZEM
Mezi členy okresu se objevila poptávka po Čekatelské zkoušce s krátkým kurzem pro členy, kteří se
z nějakého důvodu nemohou zúčastnit lesního kurzu. Nejspíše pro nedostatek účastníků u nás by bylo
vhodné nabídnout kurz také jiným okresům.
Tímto se budeme zabývat nejdříve po prázdninách a pravděpodobně se akce uskuteční na podzim letošního
roku.
ZÁVODY SVĚTLUŠEK A VLČAT
Předseda ORJ se tázal přítomných, zda by chtěli zorganizovat letošní závody. Nikdo z účastníků neprojevil
veliký zájem.
Stopař si bere za úkol domluvit středisko, které závody uskuteční.
Loňským pořadatelům Svojsíkova závodu nabídl jeden z jejich sponzorů možnost získat sponzorské dary i
pro další ročníky. Více informací se dozvíte u loňského pořadatele Ladislava Nevřaly ml.

ORIENTAČNÍ ROZPOČET OKRESU ŠUMPERK ZA ROK 2013
Hospodářská zpravodajka uvedla zatím pouze orientační rozpočet šumperského okresu za rok 2013.
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ÚKOLY

Kdo
Střediska
David Faltus
Rovensko
Stopař

Náplň úkolu
Do konce března 2014 zaslat revizní zprávu za rok
2013
Poslat informace o zdravotnickém kurzu a možnosti
doškolení.
Sepsat základní informace pro doškolování, např. po
jak dlouhé době je třeba se nechat doškolit, kolik
hodin bude toto doškolení trvat…
Současné čtyři oddíly sloučit a vytvořit pouze 2,
v nichž budou mít jejich vedoucí řádné členství.
Domluvit středisko, které uskuteční závody Světlušek a vlčat
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