ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
Zápis (4 strany)
Staré Město, 31. 5. 2014

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

Přítomni:

Klubovna staroměstských skautů
sobota 31. května 2014 14:30 – 16:15
br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Tomáš Pospíšil – Tuffy, br. Martin Večeřa,
br. Jiří Kamp – Otazníček, br. Stanislav Balík – Ježek,
br. Petr Fornůsek – Waope, ses. Dagmar Blaháčková – Žužu,
ses. Lada Matyášová – Laduš, ses. Marie Tanertová - Maruška
br. Jiří Kovalčík – Jirka, br. Tomáš Hampl – Čochtan, David Faltus - Gad
Zastoupena nebyla střediska Lesnice, Rovensko

TMEL
V dubnu byla v rámci okresu pořádána akce s názvem TMEL. Místo plánovaných 6 – 8 týmů se přihlásily
pouze týmy tři.
V listopadu 2014 se připravuje pokračování této akce, ale v trošku odlišném duchu a pod jiným názvem.
Akce, která by se měla v budoucnu uskutečnit, bude zaměřena především na problémy oddílových rad na
rozdíl od Tmelu, jehož hlavní myšlenkou bylo formovat kolektiv oddílů.
Akce je určena celkem pro čtyři týmy (oddílové rady), jeden z Ostravy a Olomouce a dva z šumperského
okresu.
Závěrečnou zprávu z akce naleznete v tomto dokumentu.

ČEKATELKY PRO DOSPĚLÉ
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.
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.
Je potřeba stanovit minimální věkovou hranici, abychom zamezili tomu, že se na kurz přihlásí náctiletí.
Podle předběžného průzkumu by se mohlo zúčastnit kurzu 10 – 15 osob z našeho okresu.
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BURZA KROJŮ
Některé střediska by uvítaly možnost nákupu a prodeje, popř. půjčování použitých skautských krojů zejména pro mladší členy Junáka.
ORJ se shodla, že není reálné, aby okres zajišťoval půjčování krojů pro celý okres.
Možností by bylo:
Vytvořit bazar na stránkách ORJ
Doporučit skautský bazar http://bazar.skauting.cz/
Zkusit zavést půjčovnu krojů v oddílech, popř. střediscích
Pro inspiraci zde máte systém výpůjčky, který se užívá středisko Postřelmov:
Středisko má počáteční zásobu cca 70 krojů. Každý člen při vstupu do Junáka zaplatil paušální částku
300Kč, za kterou obdržel kroj své velikosti s tím, že může provádět bezplatné výměny různých velikostí košil. V případě ukončení členství, je člen povinen vrátit kroj zpět středisku.
Každý kroj má své identifikační číslo a je evidován v deníku se jménem uživatele, datem výpůjčky a
datem vrácení.
Na příští široké ORJ si řekneme, jak to dopadlo ve střediscích, která mají s kroji problém. Zda využily některých výše uvedených možností, apod.

OKRESNÍ TRIČKA
Byl přednesen návrh vytvořit okresní trička, díky kterým bychom mohli prezentovat náš okres na celorepublikových a mezinárodních akcích. Trička by byly k mání pro kohokoli, kdo by o ně měl zájem.
Okres je ochoten půjčit peníze do začátku na nákup počáteční zásoby, ale nikoli přispívat na jejich prodej.
Tento návrh se neshledal s velikým nadšením. Okresní rada se shodla, že se realizace triček odloží pro budoucí příležitost.
Proběhlo hlasování mezi variantou „A“ a variantou „B“.
„A“: Nesouhlasím realizací okresních triček.
„B“: Okresní trička nezavrhuji, možná do budoucna by bylo možné je vytvořit.
Odhlasována byla varianta B – pro byli všichni zúčastnění
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INFO Z KRAJSKÉ RADY
12. dubna proběhla 2. krajská rada
FUNKCE
Do funkcí KRJ byli zvoleni tito zpravodajové:
Vladimíra Navrátilová – tajemník, hospodářská zpravodajka
Karel Berka – pokladník
Roman Dvořák – organizační zpravodaj
NÁSTAVBA DOTACE
Byla schválena vyhláška k dotacím, která obsahuje nově přerozdělenou nástavbu dotace mezi okresy podle
kritérií ústředí:
Kritérium Váha podílu v %
Změna počtu mladších členů v běžném roce proti roku minulému
Průměrná délka členství odcházejících mladších členů v Junáku
Podíl počtu vůdců oddílů mladších členů a alespoň jednoho jeho zástupce, kteří oba
mají vůdcovskou zkoušku na celkovém počtu oddílů mladších členů
Počet děťodnů na letních táborech připadajících na 1 mladšího člena
Poměr bodového ohodnocení k celkovému počtu oddílů mladších členů, přičemž jeden bod obdrží oddíl mladších členů s počtem nejméně 13 mladších členů, dva body
oddíl s nejméně 19 mladšími členy a tři body s nejméně 25 mladšími členy

Váha podílu v %
30
30
20
10
10

Díky této změně by náš okres měl získat o několik desítek tisíc korun ročně více.
Kompletní zápis naleznete v tomto dokumentu.

STATISTIKY REGISTRACE
Kraj vytvořil dva dokumenty týkající se registrace našeho okresu. Jedním z nich je rozsáhlá analýza registrace za celý Olomoucký kraj, tuto analýzu naleznete zde.
A druhým z dokumentů je vývoj počtu členů oddílů v našem okrese dle věku a pohlaví, tento dokument
naleznete zde.
Pro 100% funkčnost je třeba dané dokumenty stáhnout.

Okresní rada Junáka Šumperk, IČO 603 41 921, evidenční číslo: 715

Stránka 3

ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
Zápis (4 strany)
Staré Město, 31. 5. 2014
Proběhla diskuse na téma: „Kdo by se měl těmito grafy zabývat a zda vůbec bychom se jimi měli zabývat?“
Převažoval názor, že každý vůdce má přehled svém středisku, sleduje nárůst a pokles členů, strukturu členské základny, apod. Tyto hromadné statistiky slouží spíše pro zajímavost a nikoli, aby informovali vedoucího
střediska o tom, jak to u něj ve středisku vypadá.
Hodnocení kvality by mohlo patřit mezi další z úkoly určující výši dotace střediskům. ORJ došla k závěru, že
budou-li se za tento úkol získávat dotace, některá střediska mohou úkol plnit jen „naoko“, což by pozbylo
svůj smysl a tudíž bylo rozhodnuto, že tento úkol podléhat dotacím nebude.

TÁBORY – SKAUTIS
Termín odevzdání hlášenek táborů byl 31. 5. 2014. Středisko musí své tábory schválit nejpozději do 5. června 2014.
Po skončení tábora je třeba odevzdat skutečnost (počty členů, příjmy, výdaje) do skautISu a to nejpozději
do 30. září 2014.

ARCHIV
Čochtan měl dotaz, zda existuje nějaký skautský okresní archív, kam by bylo možno ukládat cenné věci
s historickou hodnotou (kroniky apod.), účetnictví, aj., protože ne každý má vhodné prostory ke skladování
těchto věcí.
Žádný skautský okresní archív neexistuje, ale tyto věci je možno uložit buď do státního okresního archívu
v Šumperku, nebo do krajského archívu Junáka v Olomouci.

ÚKOLY
Kdo
Střediska
Maruška
Střediska

Co

Do kdy

Hodnocení kvality táborů
Zatím není určeno
Poprosit revizní komisi, aby oznámila, čí střediskové účetnictví
Co nejdříve
bude v letošním roce 2014 revidovat.
Schválení hlášenek táborů
Do 5. června
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