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Mikulovice, 21. 6. 2015

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

Přítomni:

Klubovna střediska Jeseník, Mikulovice
Neděle 21. června 2015 14:00 – 16:00
br. Jan Juránek – Hanes (Bludov), br. Petr Fornusek – WAOPE (Skalička),
br. Jiří Kamp – Otazníček (Staré Město), br. Tomáš Pospíšil – Tuffy (Ruda),
br. Jiří Kovalčík – Jirka (Jeseník), br. Tomáš Válka – Biff (Postřelmov),
br. Pavel Fornusek – Stopař (Zábřeh), ses. Petra Trojáková – Pet (Rovensko)
Zastoupena nebyla střediska Lesnice, Šumperk, Loštice

SITUACE V KRJ
V pátek 26. června v 17:00 se bude konat mimořádný krajský sněm. Důvodem tohoto sněmu je nespokojenost se současným vedením KRJ.
Navrhovanými na pozici vedoucího KRJ a jeho zástupce jsou:
Petr Macek (Blizzard) z okresu Olomouc
Martin Večeřa z okresu Šumperk
Jiné návrhy na výše uvedené pozice zatím nejsou známy.
Průběh sněmu se může nést v příjemném skautském duchu, ale také nikoli. Proto by bylo dobré jej nepodcenit a být připraven na cokoli.

DOTACE NA SVOJSÍKŮV ZÁVOD
Šumperské středisko, které letos pořádalo základní kolo Svojsíkova závodu, počítalo s žádostí o dotaci
15.000 Kč z peněz KRJ. Rozhodovat se o této dotaci mělo na KRJ 12. 4. 2015, tj. 5 týdnů před závodem, kdy
už byla řada věcí na závody domluvená.
Vzhledem k tomu, jakým způsobem rozdělovala KRJ dotace loni, bylo přepokládáno, že KRJ tuto dotaci středisku bez problému přidělí.
Z různých důvodů KRJ dotaci nepřidělila a závěrečný účet základního kola Svojsíkova závodu je ve ztrátě
5.881 Kč.
Diskutované možnosti a řešení úhrady ztráty:
Středisko Šumperk ztrátu uhradí samo z vlastních zdrojů
Okres zaplatí ztrátu střediska Šumperk
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Požádat KRJ po pátečním sněmu o příspěvek
Mezi diskutujícími převládal názor, že by měl okres zaplatit ztrátu, kterou středisko Šumperk utržilo při pořádání letošního Svojsíkova závodu, a neměli bychom o finance žádat kraj.

SVOJSÍKŮV ODDÍL
Diskutovalo se o možných kandidátech na vstup do Svojsíkova oddílu, konkrétně se jednalo o:
Josef Matějček – Šerif
Maruška
Hela Večeřová
Ladislav Toman
Tuffy říká: „Měli bychom si dát pozor, koho do Svojsíkova oddílu vezmeme, protože příliš mírná kritéria
mohou znamenat, že za 10 – 20 let bude jeho členem každý“.
Členství v oddíle je možno vnímat jako nejvyšší možné ocenění.
Okres reálně neschvaluje návrhy lidí do oddílu, pouze se k danému návrhu vyjádří. Celý proces vypadá asi
takto:
Středisko navrhne člena  Okres se k návrhu vyjádří  družina S.O. schvaluje členství a předává ústředí

KRITÉRIA HODNOCENÍ A MOTIVACE STŘEDISEK
Stopař představil momentální stav bodů, které by jednotlivá střediska získaly, kdyby se tento rok dotace
rozdělovaly podle kritérií hodnocení a motivace středisek. Současný stav bodů naleznete na této stránce.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Výroční zpráva je jedním z úkolů motivace a hodnocení středisek.
Některá střediska ji pravidelně zpracovávají a mají ji vystavenou na webu, jiná střediska zprávu běžně nedělají. Diskuze se točila kolem toho, kdo výroční zprávu dělá a má ji vystavenou volně k nahlédnutí a kdo ji
naopak nedělá.
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TERMÍN ODEVZDÁNÍ REGISTRACE A ADMINISTRATIVNÍCH ÚKOLŮ
Diskutovalo se o tom, zda pro získání dotace musí být:
A. Administrativní úkoly musí být odevzdány ve stanoveného termínu včetně oprav
B. Administrativní úkoly musí být odevzdány ve stanoveném termínu, ovšem opravy mohou střediska
provádět i po něm
Diskutující se shodli na tom, že první odevzdání úkolu musí být v termínu a po termínu jsou povoleny pouze
opravy drobných chyb.

OSTATNÍ
Stopař navrhl dva pevné termíny ORJ, které proběhnou do konce letošního roku a to:
neděle 11. 10. 2015
neděle 13. 12. 2015
v odpoledních hodinách.
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