ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
ZÁPIS (3 STRANY)
Šumperk, 7.1.2011

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání: Šumperk, pátek 7. ledna 2011 17.20-18.45
Účastníci: br. Tomáš Pospíšil - Tuffy, František Osladil, Tomáš Hampl - Čochtan,
Miloslav Bartoš - Prcek, Martin Janů - Pařez, Pavel Fornůsek - Stopař,
Jiří Kovalčík, Jaroslav Petřík - Australan, Petr Fornůsek - Waope, ses.
Lada Matyášová, Božena Sojáková, Hana Uhráková - Hanýžka
ORJ byla usnášeníschopná.
Omluveni: br. David Faltus, Martin Večeřa, ses. Miroslava Večeřová - Mirabelka
Zastoupena nebyla střediska Loštice a Hanušovice.

Rozpočet ORJ 2011
ORJ Šumperk jednohlasně schválila rozpočet pro rok 2011 podle návrhu, který šel emailem.
Schválený rozpočet pro rok 2011:
PŘÍJMY
Registrační poplatky *
Dotace na provoz

VÝDAJE
7.000,00 Hospodář okresu**
2.000,00 Bankovní poplatky
Akce pro vůdce oddílů
Občerstvení na okresní rady
Celkem
9.000,00 Celkem
* 8 Kč na člena při 875 členech
** Papír, šanony, tisk

400,00
2.500,00
5.600,00
500,00
9.000,00

Akce ORJ (organizace Svojsíkova závodu apod.) se budou hradit přímo z dotací, která by se jinak
přerozdělovala na střediska.
Na bankovních poplatcích ORJ loni zaplatila 2.500,- Kč – Tuffy doporučuje přejít k Uni Credit Bank, která má
podstatně lepší podmínky.

Registrace 2011
ORJ Šumperk jednohlasně schválila výši registračního poplatku 235,-Kč.
Složení registračního poplatku:
175,- / 215,-

ústředí (bez časopisů/s časopisy)

12,-

kraj

8,-

okres

Termín k předání registrace středisek na ORJ je 31.1.2011. (ORJ předá registraci na KRJ do 14.2.) Termín
k zaplacení odvodu z členských příspěvků je 28.2.2011.
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Činnost ORJ v roce 2011
Největší část schůzky jsme věnovali diskusi se zástupci středisek o podobě a obsahu webových stránek,
rádcovského kurzu a vůdcovského setkání. Zápis obsahuje seznam nápadů, které zazněly – ORJ bude dále
zvažovat, které z nabízených možností realizuje a jak.

Webové stránky okresu
Obecně:
− stránky by měly být neustále aktuální a udržovány živé
− ideálně postavené na redakčním systému, prostřednictvím kterého budou moci stránky upravovat
přímo střediska
− některé z jmenovaných věcí jsou již např. na stránkách ústředí, ale nepřehledně – nechceme je
budovat celé znovu, ale jen shromáždit a zpřehlednit odkazy
Obsah:
− fotky z akcí
− na všech stránkách (tedy nejen ORJ, ale i středisek) by měla být zřetelně viditelná skautská lilie
− odkazy na střediska na okrese i jejich oddíly a stránky JeLŠ; přímo na stránkách ORJ by pak měl být
přehledný seznam kontaktů jednotlivých vůdců
− pozvánky na připravované akce
− databáze chat v okolí, na které rádi jezdíme s oddíly, včetně krátkých „recenzí“ (ve smyslu je třeba
si přivézt velké hrnce; pro vodu se musí s kanystry do studánky, apod.); odkazy na celostátní
databáze levných ubytovacích zařízení
− databáze tábořišť, včetně tábořišť krátkodobých (na víkendovky)
− databáze výprav (hotové itineráře – opět ve smyslu výměna zkušeností – pokud se některému
oddílu povedla výprava na určité místo, nebylo by špatné se o to podělit s ostatními)
− soubor základních právních předpisů (vždy aktuální!)
− rozcestník metodických materiálů (např. odkazy na PDF příručky ke stezkám)

Rádcovský kurs
Obecně:
− ne víc, než 30 lidí (někteří udělali nedobrou zkušenost z nedávné Rádcovské školy Olomouc, kde jich
bylo už příliš mnoho)
− RK by měl být nejen škola, ale i zážitek (motivace) – hodila by se např. dvoudenní výprava
(samostatná) nebo jiný větší podnik typu „tábora“
− mohl by být putovní (každý víkend by se konal jinde) – hostující středisko by vždy mělo na starost
organizaci
− po skončení rádcovského kursu by bylo dobré pořádat sem tam volnější akce „k dobití baterek“
Obsah:
− naučit rádce zodpovědnosti za své svěřence, materiál, i činnost
− management / vedení (dělit práci a řídit činnost) + „personalistika“ (dokázat odhadnout schopnosti
členů a dávat jim adekvátní úkoly)
− naučit předávat hodnoty
− jak postavit a vést dobrou schůzku a jak vést hry
− tradiční skautské disciplíny (rozdělávání ohně apod. – v nových stezkách to chybí) – praktické věci
− něco na vyblbnutí (motivační rozměr)
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Akce pro vůdce
Obecně:
− rozhodně by to měl být typ akce, které se mohou zúčastnit vůdcové i s partnerkami / manželkami,
dětmi, celou rodinou – (neodvádět vůdce od rodin „na další skautskou akci“)
− stačí, když se taková akce uskuteční 1-2x do roka
− nejdéle jednodenní
− podobně jako u rádcáku by se mohly pořádat „u někoho“, abychom se podívali na klubovny a
střediska v okrese
Typ akce:
− voda
− výšlap na Šerák
− zabíjačka
− zážitkovka (i pro oddíly) – těžko realizovatelné, vůdcové by nemohli vypnout
− Klub vůdců (pravidelné setkávání pro výměnu zkušeností) – navrhl Franta s Tuffym, třeba jednou za
14 dnů nebo za měsíc
− předvánoční setkání bylo fajn, něco na ten způsob

Svojsíkův závod
−

Jirka se zeptá svých roverů, jestli by ho nechtěli letos uspořádat v Jeseníku (dá vědět do konce
ledna)

Drobnosti
•
•
•

Předseda ORJ navrhl jmenovat následující funkce: ses. Lada – organizační zpravodajka; ses.
Mirabelka – hospodářka; br. Australan – tajemník ORJ. ORJ návrh schválila 10 hlasy, 2 se zdrželi.
Proběhla aktualizace emailové konference ORJ; aktualizace konference oddílů proběhne
Krajský sněm proběhne 22.1. v 9.30 v Olomouci, ORJ se pokusí zkoordinovat společnou cestu

Další setkání ORJ proběhne koncem dubna
Úkoly
Poslední sekce zápisu shrnuje úkoly, které ze setkání vyplynuly.
Střediska
- do 31.1. provedou registraci; do 28.2. pošlou peníze na účet
Jirka
- zeptá se jesenických roverů, zda by byli ochotni zorganizovat okresní (nebo krajské ;-) )
kolo Svojsíkova závodu; termín okresního kola je 21.5.
- výsledek oznámí ORJ do konce ledna
Mirabelka
- zjistí, zda by UniCredit Bank nabídla lepší podmínky pro vedení okresního účtu
zapsal australan
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