ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
Zápis (5 stran)
Bludov, 11. 10. 2015

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

Přítomni:

Klubovna střediska Bludov
Neděle 11. října 2015 14:30 – 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),
ses. Marie Tanertová - Maruška (Ruda), br. Martin Večeřa (Šumperk),
br. Tomáš Hampl – Čochtan (Skalička), ses. Dagmar Blaháčková – Žužu
Zastoupena nebyla střediska Lesnice, Loštice

KHMS
HODNOCENÍ KVALITY TÁBORŮ
Čochtan navrhl, aby v KHMS bylo hodnocení kvality táborů bodováno procentuelně z celkového počtu
střediskem pořádaných táborů, protože není spravedlivé, aby středisko, které pořádá veliké množství
táborů přišlo o část dotací jen kvůli jednomu táboru, který nechce hodnocení kvality vyplnit.
Nad tímto problém se chvíli diskutovalo a bylo navrženo:
Procentuální rozdělení bodů
Za každé odevzdané hodnocení kvality dostane středisko určený počet bodů (ovšem může se stat,
že se při této variantě přelije střediskův veliké množství peněz z jiných kritérií, což bychom nechtěli)
Středisko musí odevzdat všechna hodnocení kvality pro získání bodů
HLASOVÁNÍ:
PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ BODŮ

7

VŠECHNA HODNOCENÍ KVALITY PRO ZÍSKÁNÍ BODŮ

4

ZDRŽELO SE

0
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VÝJIMKY VE STŘEDISCÍCH
Bylo navrženo, že střediska s větším počtem oddílů mají složitější nemít při registraci žádnou výjimku, a
tudíž by se mohlo toto kritérium hodnotit procentuálně.
HLASOVÁNÍ:
STŘEDISKO BEZ VÝJIMEK

10

POMĚROVÁ VARIANTA

0

ZDRŽELO SE

1

KHMS NA WEBU
Vznikají nové okresní webové stránky, na nichž budou zobrazena splněná kritéria jednotlivých středisek,
aby měla střediska přehled o tom, za co body získávají nebo naopak ztrácí a zároveň svůj stav mohli porovnat s ostatními středisky.
Diskutovalo se nad problémem, zda nemůže zveřejnění kritérií předmětem zbytečného vysvětlování. Byly
zastoupeny názory pro i proti zveřejnění kritérií na webu.
TERMÍNY ÚKOLŮ
Odevzdání skutečnosti táborů:
rok 2015 všechna střediska musí odevzdat do skautIsu skutečnost táborů do 25. 10. 2015
HLASOVÁNÍ:
PRO

11

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Revizní zpráva do konce roku
Inventarizační zpráva dokonce ledna
Výroční zpráva do konce května
Zápisy z ORJ jednotlivých středisek na Disk Google. Bližší informace a návod kam vkládat zápisy budou poslány emailem.
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SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY K DOTACÍM
Schvalovaná vyhláška pro rok 2016.
HLASOVÁNÍ:
PRO

11

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

AKCE OKRESU
RÁDCOVSKÝ KURZ
Proběhla uzávěrka přihlášek na již několikátý rok naším okresem pořádaný rádcovský kurz Šráky. O kurz byl
vysoký zájem přihlášených téměř 40 osob. Rádcovský kurz neklade žádné finanční nároky na okres. Proběhlo hlasování, zda tento kurz budeme jako okres pořádat.
HLASOVÁNÍ
PRO

11

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

ŠUMIK
Z řad členů našeho okresu vzešla poptávka po vůdcovských zkouškách pro starší členy, kteří se kvůli zaměstnání, rodině, apod. nemohou zúčastnit lesního vůdcovského kurzu o prázdninách. Okres by jim v tomto
rád vyhověl, a proto se rozhodl uspořádat vůdcovský kurz ŠUMIK. Vedoucím tohoto kurzu je Gerd Dimmroth – Hern. Vůdcovský kurz neklade žádné finanční nároky na okres. Proběhlo hlasování, zda tento kurz
budeme jako okres pořádat.
HLASOVÁNÍ
PRO

11

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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SVOJSÍKŮV ODDÍL
Námi vybraní kandidáti:
Marie Nejedlá, Jan Janků, Ladislav Toman.
Pro vstup do Svojsíkova oddílu je nutné předložit občanský a skautský životopis, proto je potřeba se s těmito lidmi sejít. Sejde se s nimi Maruška + někdo, kdo je dobře zná + kdokoli další, kdo by se s nimi chtěl setkat.
OSTATNÍ
ČLK
KRJ uvažuje o tom, že by uspořádali čekatelský kurz pro celý olomoucký kraj. Kurz bude určen především
pro starší členy stejně jako námi pořádané vůdcovské zkoušky. Kurz se bude pořádat podle poptávky, a
proto se do konce měsíce ozvěte Stopařovi a napište mu seznam lidí, kteří by se kurzu chtěli zúčastnit, popř.
seznam lidí, kteří by se rádi podíleli na jeho realizaci.
SKAUTFEST
Tato motivačně-vzdělávací akce se bude konat kolem 4. – 6. Března 2016. Více informací o akci se dozvíte
na tomto odkazu.
ROVERSKÁ HRA
Několik roverů z našeho okresu uspořádalo noční hru pro ostatní rovery. Na akci vzniklo manko asi 600 Kč a
její organizátoři pořádali okres o zaplacení této ztráty.
Diskutovali se varianty:
Zaplatit celou částku
Nezaplatit nic
Zaplatit polovinu částky
V diskuzi převládal názor, že bylo hezké, že roveři tuto akci pro ostatní uspořádali, akce se dle ohlasů povedla, a proto bychom jim měli zaplatit polovinu manka, které utržili.
HLASOVÁNÍ
ZAPLATIT CELÉ MANKO

0

ZAPLATIT POLOVINU MANKA

11

NEZAPLATIT NIC

0
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Maruška navrhla, že by ráda poděkovala pořadatelům této hry.

PŘÍŠTÍ OKRESNÍ RADA 13. 12. 2015, 14:30 ponese se ve vánočním duchu.
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