ORJ Šumperk (úzká)
Zápis (2 strany)
Rudská klubovna, 2. března 2014

Úzká rada ORJ
Místo a datum konání:

Ruda nad Moravou, 2. března 2014, 13:30 – 16:00

Účastníci:

Hern, Jaffa, Laduš, Maruška, Magaskawin, Stopař, Waope

TMEL
- počet přihlášených (cca 15 lidí) nenaplnil předpokládanou kapacitu akce (cca 30 lidí)
- do neděle 9. března Stopař zjistí (nejlépe osobním setkáním) kdo a proč na TMEL
(ne)pojede, abychom měli zpětnou vazbu, zda je takovýto typ akce užitečný, případně co
udělat jinak, aby to užitečné bylo

Víkendový čekatelský kurz
- do konce dubna znát organizátory a termíny, charakter účastníků
- dva víkendy se zdají akorát pro zkušené účastníky
- zapojí se i Hern ☺

Statistiky registrace
- příklad statistiky za okres Brno od Číči
- Stopař osloví Tarzana

Kluby oldskautů
- dát vědět kontakt na existující a nově vznikající kluby Oldovi na e-mail tanert@ruda.cz
- Maruš to ještě připomene na nejbližší široké radě

Mimořádný sněm v Postřelmově
- Kvůli odstoupení zástupkyně vedoucího střediska z funkce byl svolán nový mimořádný
sněm střediska Postřelmov

Rádcovské vzdělávání
- další rádcovský kurz za dva roky, tedy na podzim 2015, cca stejný tým pod vedením
Pítráska
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- v mezidobí Šráky+, tedy jakási výměna zkušeností pro současné absolventy Šráků – listopad
/ prosinec 2014

Roveři na okrese
- Jaffa by rád uskutečnil zážitkovou akci (tzv. nakopávačku) pro okresní rovery 15 – 22 let
- v září 2014
- cíl – seznámení se navzájem, vyblbnutí, užití si akce pro ně připravenou, podnět k dalšímu
setkávání
- pod stany s chatou jako zázemím – asi Mikulovice
- shání se tým nadšených zájemců (ideálně věkem 25 – 26 let) a technická na místo

posílat

mu kontakty na vhodné vytipované osoby na zdenek.dokoupil@email.cz

Úkoly
Stopař

- do neděle 9. 3. zjistí (osobním setkáním) kdo a proč (ne)pojede na TMEL
- osloví Tarzana kvůli statistikám registrace

Maruš

- připomene na nejbližší široké radě ORJ kluby oldskautů

Všichni

- dát Jaffovi tipy na potencionální organizátory roverské akce

zapsala Laduš
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