ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ)
Zápis (3 strany)
Ruda nad Moravou, 25. května. 2014

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

Přítomni:

Klubovna rudského skautského střediska,
neděle 25. května 2014 14:00 – 16:00
br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Jan Pospíšil – Klouči,
ses. Marie Tanertová - Maruška, br. Zdeněk Dokoupil - Jaffa
br. Petr Fornůsek – Waope, br. Gerd Dimmroth - Hern
ses. Lada Matyášová – Laduš, ses. Dagmar Blaháčková – Žužu,

TMEL
CO BYLO
Hlavní myšlenkou Tmelu bylo formovat kolektiv v oddílech. Tento program byl v průběhu akce uzpůsoben
potřebám zúčastněných skupin, kdy kromě formování kolektivu byly řešeny i jiné problémy, se kterými se
jednotlivé střediskové rady při své činnosti potýkají.
CO BUDE
Další Tmel by se měl zaměřit především na problémy oddílových rad a bude se konat začátkem listopadu
2014.
Akce by se měly účastnit celkem čtyři skupiny – jedna z Ostravy, jedna z Olomouce a 2 z šumperského okresu.

ŠRÁKY +
V druhé polovině listopadu se uskuteční setkání účastníků, kteří absolvovali předchozí ročník rádcovského
kurzu Šráky.

ČEKATELKY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
V okrese se objevila poptávka po čekatelkách pro starší členy Junáka, kteří chodí do zaměstnání a nemohou
se z časových důvodů zúčastnit běžného lesního kurzu.
Většinou se jedná o členy, kteří se stali skauty v pozdějším věku, chtějí si udělat vůdcovskou zkoušku, ale
jednou z podmínek této zkoušky je zkouška čekatelská.
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Okresní rada se rozhodla uspořádat „víkendové“ čekatelské zkoušky.
Zkoušky se budou skládat z naučného víkendu a zkouškového dne. Termín víkendu je 16. – 18. ledna 2015 a
zkouškový den se bude konat sobotu 7. února 2015.

AKTIVITY PRO ROVERY
Jaffa provedl průzkum, zda existují a jak fungují v našich střediscích roveři (roverské kmeny). Došel k závěru,
že všude to funguje v podstatě stejně. Roveři se snaží vytvořit fungující roverský kmen, ale zatím vždy narazili na nějakou překážku a nefunguje jim to. Obvykle je touto překážkou nedostatek času.
Jaffa se rozhodl, že chce pro rovery z celého okresu připravit jednodenní zážitkovou aktivitu, např. paintball
v Loučné nad Desnou. Tato akce by se měla uskutečnit v říjnu 2014

OKRESNÍ TRIČKA
Bylo by dobré, kdybychom na mezinárodních a celorepublikových akcích mohli prezentovat náš šumperský
okres pomocí okresních triček, která by si mohl kdokoli zakoupit.
Stopař se zeptá Šimona, který vytvořil velice povedený návrh triček RK Šráky, zda by nenavrhl i okresní trička.
Otázkou je, kdo zorganizuje výrobu. Jaffa se nabídnul, že se zeptá Drti, zda by si ji nechtěl vzít na starost.

NÁKUP A PRODEJ KROJŮ V OKRESE
Jedno ze středisek poprosilo okres, zda by mohl zorganizovat prodej, nákup krojů, popř. jejich výměnu od
našich členů, aby si mladší děti, vyrostou-li z kroje, nemuseli kupovat každou chvíli kroj nový.
Z diskuse vyplynulo, že:
Pro okres by byla tato organizace zbytečnou časovou investicí.
Na široké okresní radě zjistíme, zda by i ostatní střediska uvítala tuto službu, popř. zda by některé
ze středisek nemělo zájem se tohoto úkolu zhostit
Mohli bychom zpropagovat skautský internetový bazar, popř. na internetových stránkách vytvořit
prostor pro nabídku a poptávku krojů.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příležitost, díky které by si mohli roveři vydělat o prázdninách peníze je realizace příměstských táborů. Pro
ORJ je příprava těchto táborů nereálná, ale ve střediscích by se mohli najít zájemci, kteří by takový tábor
uskutečnili.
Mohli bychom takto získat nové členy do našich oddílů a středisek.
Brněnští skauti každoročně tyto příměstské tábory pořádají, mají s nimi zkušenosti a mohli by být inspirací a
zdrojem informací pro potencionální zájemce v našem okrese.

SEMINÁŘ O DOTACÍCH
V září loňského roku proběhl okresem organizovaný seminář o dotacích. Rádi bychom měli zpětnou vazbu
od účastníků tohoto semináře.
Stopař připraví do konce týdne 5 otázek, které pošle Laduš , ta vytvoří dotazník a odešle jej všem zúčastněným nejpozději do dvou týdnů.

PLÁNOVANÁ ÚZKÁ ORJ
Další úzkou ORJ plánujeme na přelomu srpna a září. Tuto radu bychom chtěli udělat velkolepějším a slavnostnějším stylem nejlépe na nějakém netradičním místě.

ÚKOLY

JMÉNO NÁPLŇ ÚKOLU
Stopař
Stopař
Laduš
Jaffa

Kontaktuje Šimona, zda by vytvořil návrh potencionálních okresních triček.
Připraví 5 otázek pro zpětnou vazbu k semináři o
dotacích.
Vytvoří dotazník z pěti otázek, které ji Stopař připraví a odešle je všem zúčastněným semináře.
Zeptá se Drti, zda by si vzal na starost organizaci a
výrobu okresních triček.
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Do příští úzké ORJ
Do 1. 6. 2014
Do 8. 6. 2014
Do příští úzké ORJ
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