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

Přítomni:

Klubovna postřelmovského skautského střediska,
neděle 28. září 2014
br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Jan Juránek – Hanes,
br. Petr Fornůsek – Waope, ses. Dagmar Blaháčková – Žužu,
br. Tomáš Válka – Biff, ses. Lada Matyášová – Laduš,
br. Jiří Kovalčík – Jirka, ses. Marie Tanertová – Maruška,
ses. Petra Trojáková – Pet, br. Oldřich Tanert – Olda,
ses. Miroslava Večeřová – Mirabelka, ses. Helena Večeřová,
br. Tomáš Hampl – Čochtan, br. Miroslav Hédl – Puňťa,
br. Julius Varga
Zastoupeno nebylo středisko Lesnice

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY
CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE VLČAT A SVĚTLUŠEK
Družina vlčat z bludovského střediska postoupila až do celostátního kola soutěže vlčat a světlušek, které se konalo
v Kutné Hoře. Jednotlivé disciplíny byly provázané místní legendou o stříbře. Ačkoli se družina umístila jako poslední,
byla to pro ně především veliká zkušenost.

NESROVNALOSTI V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE VLČAT A SVĚTLUŠEK
Čochtan se ptal, na nesrovnalost v krajském kole závodu, kde mohla postoupit do celostátního kola pouze jedna družina z každé kategorie, ovšem na 1. místě v jedné z kategorií se umístily 2 družiny se stejným počtem bodů. Organizátoři
vybrali z těchto dvou družin jednu, která se stala vítězem, ovšem některým účastníkům nebylo jasné, proč je tomu tak.
Jirka, jakožto pořadatel krajských závodů vysvětlil následovně: Jelikož by podle pravidel měla být zdravověda a řešení
krizových situací hodnoceno dvojnásobkem bodů než ostatní stanoviště, ale v závodě to bylo hodnoceno stejně. Pořadatelé se tedy rozhodli, že přepočítají získané body ze zdravovědy a krizových situací na dvojnásobek a na základě
tohoto stanovili vítěze.
Obdobný problém se stal i v okresním kole závodu, ale zde se tento problém vyřešil tak, že jedna z družin odřekla svou
účast.
Z toho vyplývá, že bychom si na tento problém měli dát pozor a snažit se mu příští rok předejít.
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NATURE EYE
Jde o výchovu v přírodě pro malé objevovatele, které se zúčastnilo přes 50 mládežníků od třinácti let z Chorvatska,
Slovinska a České republiky.
Skauti navštívili Dlouhé stráně, Praděd a prezentovali mezinárodní skauting.
Více se dozvíte v prezentaci: matyasol.wz.cz/NatureEYE_finalprez.pps, popř. se můžete podívat na video z proběhlé
akce: http://youtu.be/A6tOOPsfkPM.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
ŠRÁKY ++
Jde o setkání účastníků RK Šráky, připravované týmem tohoto RK s cílem motivovat účastníky, možnost výměny zkušeností, zpětná vazba účastníkům i týmu.
Akce se bude konat 8. – 11. listopadu. Vedoucí je Petr Pospíšil - Pitrásek
Okresní rada hlasovala, zda tuto akci budeme pořádat a všichni byli pro.

ŽEBŘÍK
Akce pro oddílové rady připravovaná na základě předchozí akce TMEL. Cílem je poskytnout oddílovým radám čas a
prostor pro sebe (pro své jednání, vzdělávání, společnou zábavu apod.).
Akce se bude konat 7. – 9. 11. 2014 a vede ji Gerd Dimmroth – Hern
Všichni přítomní souhlasili s pořádáním této akce

ČEKATELSKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
16. – 18. ledna 2015 proběhne akce čekatelský kurz pro dospělé. Předpokládaná účast je asi 15 dospělých skautů, kteří
splňují 3 stanovené podmínky:
více než 21 let
aktivně pracuje s dětmi v oddíle (oddíle, středisku, apod.)
chodí do zaměstnání
V případě, že by někdo tyto podmínky nesplňoval a chtěl se kurzu zúčastnit, musí napsat motivační dopis.
Akce se bude konat na chatě v Krásné u Hraběšic a na starosti ji má Petr Fornůsek – Waope.
Tato akce byla schválena okresní radou.
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ŠKOLENÍ REVIZNÍCH KOMISÍ
V prosinci proběhne školení revizních komis a hospodářů. Přesný termín ještě není stanoven.
Akce nebude mít stanovený rozpočet a zúčastnit se mohou všichni zájemci.

HODNOCENÍ KVALITY
Na minulé ORJ jsme schválili úkol (nebylo úkolem pro získání dotace) Hodnocení kvality táborů. Z celkem 23 táborů
provedlo hodnocení 14 táborů, z čehož 2 z nich jsou pouze rozpracovaná.
Byla vedena diskuze o přínosu hodnocení pro ty, kteří jej vyplňují:
Klíčové myšlenky diskuze:
Hodnocení kvality je dobrá zpětná vazba, nad kterou může člověk přemýšlet
Člověk si uvědomí, co je zlepšovat
Vedení tábora nechtělo dotazníky zpětně vyplňovat, příště by bylo lepší je vytisknout a vzít je s sebou na tábor
Bylo by dobré nadnést v diskuzi o kritériích rozdělování dotací

KRITÉRIA PRO ROZDĚLENÍ DOTACÍ
Často se na ORJ věnujeme kritériím rozdělování dotací, ale nevěnujeme tomu příliš mnoho času, a proto bychom si
měli vyjasnit důležitá kritéria pro rozdělování dotací.
Jedním z návrhů bylo, že se vznikne sdílený dokument a do příští okresní rady budeme mít možnost diskutovat o tomto tématu. Z diskuze by měl vzejít nějaký návrh, který poté probereme na ORJ.
Dalším návrhem bylo bodování středisek v Ostravě, kdy by se dotace nerozdělovala podle kritérií, ale podle bodů za
vykazovanou činnost.
Byla vedena diskuze, jako reakce na tyto dva návrhy.
Klíčové myšlenky diskuze:
Pokud by měl být systém rozdělování dotací pro střediska motivačním prvkem, musí být kritéria nastavena
tak, aby byla dosažitelná i pro malá střediska
Jedním z kritérií by mohl být příbytek nováčků (poměrově podle velikosti města)
Současný systém je vyvážený jak pro malé, tak pro velké středisko
Není potřeba současný systém dramaticky měnit, ale souvisle a pořádně jej promyslet. Ujasnit si hlavní kritéria a ty důležité upřednostnit
Úkoly by měli pomáhat v rozvoji střediska, ne aby to bylo jen honění za penězi
Mám-li kritéria, tak přemýšlím o tom, že daný úkol mám udělat a ne proč to mám dělat. Mám-l. dělat povinně
akce pro veřejnost jen proto, abych měl vyplněné políčko v tabulce, tak to nebudu dělat rád.
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V příštích týdnech se otevře dokument, ve kterém propukne diskuze o kritériích rozdělování dotací. Na příští ORJ by
měl vzniknout něco jako polotovar, o kterém budeme dále diskutovat.

NESKAUTŠTÍ ČLENOVÉ A TÁBOROVÉ DĚŤODNY
Hanes nadnesl, že se mu nelíbí, jsou-li do táborových děťodnů započítávány děťodny neskautských členů. O tomto
problému se diskutovalo na střediskové radě v Zábřehu.
Toto téma bude zařazeno do diskuze v dokumentu o rozdělování dotací.

TÉMATA Z KRAJSKÉ RADY
Odkaz na kompletní zápis z krajské rady: https://docs.google.com/file/d/0Byot2xnEftM2aFZwR1dQSFNSR0E/edit

VARIANTA KRAJSKÉ RADY
Byla vedena diskuze, na které jsme projednali, jakou variantu KRJ preferujeme, zda minimalistickou nebo rozvojovou.
Klíčové myšlenky diskuze:
Kraj by neměl plýtvat energií činovníků na úkor okresů
Okresy by neměly stagnovat pro rozvoj kraje
Kraj by měl pracovat adekvátně svým možnostem
Pokud kraj může udělat něco, co okres ne, tak ať to dělá

USNESENÍ
Ať kraj dělá to, co nedělají okresy a co udělá navíc, tím líp.
PRO 12, PROTI -, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - , SCHVÁLENO

NAVÝŠENÍ DOTACÍ
Kraj získalo od ústředí navýšení dotace, přičemž náš okres obdrží dalších cca 25 000Kč navíc. Tyto peníze budou rozděleny dle kritérií pro rozdělování dotací na letošní rok.

KRAJSKÝ ARCHÍV
Kraj uložil okresním radám úkol, aby projednaly, jak vyřešit situaci s okresním archívem, protože náklady za pronájem
archívu jsou příliš vysoké.
Dospěli jsme k závěru, že náš okres v archívu nic uloženo nemá a nejspíše ani uložení dokumentů do archivu neplánuje,
proto přijali toto usnesení:
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USNESENÍ
Ať kraj vyřeší situaci tak, aby na archivaci nebyly žádné náklady
PRO 12, PROTI -, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - , SCHVÁLENO

OSTATNÍ Z KRAJE
Kraj pořádá zimě 2014 vůdcovské zkoušky s víkendovým kurzem, více informací naleznete na adrese:
https://docs.google.com/file/d/0Byot2xnEftM2WGE1NW1qZE9PX1k/edit
dále pořádá v termínu 7. – 9. 11. 2014 setkání činovníků kraje (především pro ty, co pracují ve vedení středisek).

OSTATNÍ
REVIZNÍ KOMISE
Revizní komise zkontrolovala hospodaření okresu a prohlásila, že: „Okres hospodaří dobře, až na nějaké maličkosti“.
V letošním roce bude revizní komise kontrolovat účetnictví střediska Loštice z roku 2013.

FUNKCE ZDRAVOTNÍHO ZPRAVODAJE
Funkce zdravotního zpravodaje, do které byl jmenován David Faltus – Gad se pozastavuje z důvodu časových možností
Gada.

ÚKOLY

Laduš
Střediska

Pozvat členy revizních komisí na školení revizních komisí
Odevzdat vyúčtování dotací středisek nejpozději do 10. listopadu hospodářce
okresu (Mirabelce)

RECEPTY
BANANOVA BUCHTA
Odkaz na recept: http://www.toprecepty.cz/recept/10823-bananovy-kolac/

BUCHTA S JABLKY
Odkaz na recept: http://toomuchbaking.blogspot.cz/2012/05/drobenkovy-kolac-s-tvarohem-jablky.html
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