ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ)
Zápis (3 strany)
Olšanské hory, 23. srpna. 2015

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání: Olšanské hory
neděle 23. srpna 2015 8:30 – 11:00
Přítomni: br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek – Waope,
ses. Lada Matyášová – Laduš, ses. Marie Tanertová - Maruška,
br. Tomáš Pospíšil – Tuffy, br. Gerd Dimmroth – Hern,
br. Zdeněk Dokoupil – Jaffa, ses. Dagmar Blaháčková – Žužu

AKCE V OKRESE
RÁDCOVSKÝ KURZ ŠRÁKY
V současné době se neví, přesný termín dalšího kurzu, ovšem organizátoři by se měli v nejbližší době potkat
a vše domluvit. Další rádcovský kurz bude nejspíše v příštím roce.
VŮDCOVSKÝ KURZ PRO STARŠÍ
Účastníci víkendového čekatelského kurzu projevili zájem o víkendový vůdcovský kurz pro starší členy Junáka, kteří se díky zaměstnání nemohou účastnit týdenního vůdcovského kurzu o prázdninách.
Vyvstala obava, aby se termíny kurzu nekryly se zdravotnickým kurzem, který je letos taktéž v plánu, ovšem
je možné, že většina ze zájemců již zdravoták má a proto se na jeho termín nejspíše nebudeme muset ohlížet.
Termín vůdcovského kurzu:
1. víkend: 15 - 17. 1. 2016
2. víkend: 12 - 14. 2. 2016
3. víkend: 11 - 13. 3. 2016
Tajemník: Laduš (Žužu jí ráda pomůže)
Počet účastníků kurzu: přibližně 20 (dle zájmu)
Zodpovědná osoba, která má kurz na starost: Hern
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SKAUTFEST SPOLEČENSKO-VZDĚLÁVACÍ VÍKEND
Termín akce: 4. – 6. 3. 2016
Akce je určena pro všechny činovníky vyjma rádců
Skauti z olomouckého okresu nám nabídli spoluúčast na této společensko-vzdělávací akci, kterou v rámci
svého okresu pořádali již dříve, nyní by ji chtěli uspořádat pro naše dva okresy a možná do budoucna rozšířit i pro celý Olomoucký kraj.
Víkend by měl být zaměřen nejen na seznamování činovníků, ale také by měl sloužit jako zážitková akce a
výměna zkušeností mezi nimi.
Objevil se názor, že by to mohla být pro činovníky zajímavá zkušenost, ovšem jestli o tuto akci bude z jejich
strany projeven zájem, popř. zda by to nezaujalo spíše mladší, tj. rádce.
SEMINÁŘ - SKAUTSKÝ PROGRAM NA SKAUTSKÉM TÁBOŘE
Seminář by se mohl uskutečnit v rámci Skautfestu, ovšem co když členové okresu nebudou mít zájem o
Skautfest, ovšem semináře by se rádi zúčastnili? Seminář by se mohl uskutečnit na Skautfestu, ovšem pokud by nezasáhnul naše lidi, tak jej můžeme udělat někdy později a samostatně.

ČLENSTVÍ VE SVOJSÍKOVĚ ODDÍLE
Navrhovaní lidé: Jan Janků – Šerif, Marie Nejedlá, Ladislav Toman, Agni, Olda Tanert (za 2 roky)
Pro členství ve Svojsíkově oddíle je třeba vyplnit přihlášku a poslat skautský i osobní životopis, čímž nemůžeme kandidáty překvapit, ale bude se s nimi muset někdo sejít a vše probrat.
Agni by mohla vstoupit do oddílu za 2 roky i s Oldou Tanertem (58), možná to pro ni bude příjemnější
Maruška se s navrhovanými zkontaktuje do konce září a vše probere
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KHMS
Výroční zpráva středisek
Je potřeba vyrobit univerzální šablonu výroční zprávy, aby s tím střediska neměla tolik práce
Šablonu vyrobí Laduš do konce října
Kontrola zápisů ze střediskových rad, výročních zpráv…
Bude vytvořen Google Drive, na který budou střediska vkládat zápisy ze střediskových rad, výroční
zprávy a ostatní dokumenty, které bude ORJ kontrolovat pro získání dotací
Vytvoří Žužu do konce září
ORJ následní přinést seznam lidí co je v konferenci - Laduš

ÚKOLY

JMÉNO NÁPLŇ ÚKOLU
Maruška

Laduš

Žužu

TERMÍN

Zkontaktuje se s lidmi, kteří byli navrženi na členství
Do 30. 9. 2015
ve Svojsíkově oddílu
Tvorba univerzální šablony pro výroční zprávy střeDo 31. 10. 2015
disek
Přinést na následující širokou ORJ vytištěný seznam
lidí, kteří jsou v konferenci ORJ (nebo alespoň zajis- 11. 10. 2015
tit, aby tam seznam byl)
Vytvořit Google Drive
Do 30. 9. 2015
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