Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Datum: 20. května 2018
Místo: MUNA Mikulovice
Přítomni: br. Pavel Fornůsek – Stopař (Zábřeh), br. Petr Fornůsek – WAOPE (Skalička),
br. Jan Juránek – Hanes (Bludov), br. Jiří Kamp – Otazníček (Staré Město),
ses. Jana Brokešová – Janča (Ruda), br. Jiří Kovalčík (Jeseník),
ses. Marie Valentová – Marry (Šumperk), br. Jiří Rýznar – Juris (Postřelmov)
ses. Dagmar Blaháčková – Žužu (Postřelmov)
Zastoupena nebyla střediska Lesnice, Loštice, Rovensko

Termín konání okresního kola Svojsíkova závodu a Závodu vlčat a
světlušek
V okrese máme dohodu, že okresní kola závodu se pořádají vždy třetí víkend v květnu, což je mnoho
let mimo pravidly stanovený termín. Podle pravidel Svojsíkova závodu/Závodu vlčat a světlušek se
základní kola konají nejpozději do druhé neděle v měsíci květnu daného roku včetně. Tím pádem
vznikají komplikace v návaznosti na krajské kolo.
Br. Stopař navrhl zvážit změnu dohody na druhý víkend v květnu (druhá květnová sobota).

Hlasování o změně dohody pořádání okresních závodů (Svojsíkův závod, Závod vlčat
a světlušek) na druhou květnovou sobotu s tím, že pokud připadnou státní svátky 1.
a 8. května na čtvrtek nebo pátek, budou se závody konat třetí sobotu v květnu.
Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Byla schválena změna pořádání okresních závodů druhou květnovou sobotu s výjimkou, připadnouli státní svátky na prodloužený víkend.

KHMS
Každým rokem narážíme na problém týkající rozdělení a vyúčtování dotací. Výše dotace pro středisko
je známa až v polovině října a vyúčtování musíme dodat již v listopadu. Celková částka je obvykle známa
již koncem června, ale důvodem, proč rozdělujeme dotace až v říjnu jsou kvalifikace získané daný rok,
které se do rozdělení také započítávají. Většina lesních škol má závěrečné zkoušky na podzim.
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Možná řešení:
Ponechat stávající stav
Posunout rozhodný den pro stanovení dotací
Část peněz rozdělit už v červnu a zbytek v říjnu
Většina středisek nemá problém se stávajícím systémem rozdělení a vyúčtování dotací. Částka, kterou
středisko obvykle získá se výrazně neliší od částky, kterou obdrželo loni. Bylo by dobré znát celkovou
částku, která na okres v červnu přijde, aby střediska +- věděla s čím mohou v říjnu počítat.
Ses. Janča vzkázala, že Br. Jaffa by rád, aby se rozhodný den posunul na červen a střediska měla dost
času na vyúčtování.

Hlasování o ponechání rozhodného dne pro rozdělení dotací mezi střediska na
druhou polovinu října s tím, že jakmile přijde v červnu na okresní účet celková suma
peněz, bude tato informace rozeslána střediskům. Pro porovnání bude v mailu
uvedena i celková suma peněz, které okres obdržel v roce minulém.
Pro

6

Proti

1

Zdržel se

2

Bylo schváleno ponechání rozhodného dne pro rozdělení dotací na druhou polovinu října.

SkautIS
Někteří činovníci neměli ve skautISu při registraci uvedené kontaktní údaje. Podle směrnice Junáka
k evidenci údajů jsou povinnými údaji u činovníků „alespoň jeden kontaktní telefon a jeden e-mail
pokud je činovník vlastní“. Jen pro úplnost, činovník je osoba starší 18-ti let, která má ve středisku
nějakou vedoucí funkci.
Jednotky, kterých se to týká naleznete v letošních výjimkách z registrace.
Br. Stopař prosí o doplnění.

STS
V současné době je celková kapacita telefonních čísel, které může mít Junák v rámci skautské telefonní
sítě naplněna. Existuje pořadník, kde vás v případě zájmu zapíší a pokud se v síti uvolní místo, tak vás
zaregistrují.

Akce
ŠuMiK
Pod vedením Herna je připravován další ročník kurzu ŠuMiK, který je určený pro činovníky, kteří nemají
možnost se zúčastnit letního lesního kurzu. Akce nijak nezatíží okresní rozpočet.
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Hlasování o schválení pořádání akce ŠuMiK pod záštitou ORJ
Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Bylo schváleno pořádání akce ŠuMiK pod záštitou ORJ

Helpdesk
Celostátní vzdělávací víkendová akce pro skauty a skautky z celé ČR, zaštítěná personálním odborem
z ústředí. Akce je určena především pro týmy vedení středisek a bude se konat v únoru 2019. Celkový
počet účastníků se bude pohybovat kolem 200. Více informací naleznete zde.
Akce nijak nezatíží okresní rozpočet a výhodou je, že budeme mít vzdělávací akci toho to typu přímo
doma a nebudeme muset nikam cestovat.
Ses. Janča se obrátila na členy ORJ s prosbou, pokud mají ve středisku někoho, kdo by se rád zapojil do
organizace této akce, konkrétně se jedná o doprovodný program, bude ráda, když jí na něj předáte
kontakt. Týká se spíše starších roverů a vedoucích.

Hlasování o schválení pořádání akce HelpDesk pod záštitou ORJ
Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Okresní závody
Ses. Janča navrhla vybírat pořadatele okresních závodů již na květnové ORJ, aby nevznikl problém jako
letos, kdy jsme v únoru neměli zájemce o pořádání. Br. Jirka a WAOPE by raději, kdyby se o závodech
jednalo až na říjnové ORJ.
Shodli jsem se, že by bylo dobré, kdyby se v září zaslala střediskovým vedoucím upomínka, že na
nadcházející radě budeme vybírat pořadatele závodů, tak aby zvážili jejich možnou organizaci
střediskem.
Vzešel návrh, že by bylo dobré vytvořit databázi se zpětnou vazbou k závodům z předchozích let, kam
se mohou pořadatelé podívat a vyvarovat chybám z minula. Stopař si vezme na starost vytvoření
dokumentu, do něhož se bude zpětná vazba zaznamenávat.
Br. Stopař a celá ORJ děkuje Prckovi za zorganizování okresních Závodů vlčat a světlušek.
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Ochrana Osobních údajů GDPR
General Data Protection Regulation, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí
v platnost 25. května 2018 a stane se účinné pro všechny státy EU. Dotkne se to tedy i naší
organizace. Pokud členové vašich středisek nemají řádně podepsané přihlášky s poučením k ochraně
osobních údajů, je třeba jim dát podepsat novou přihlášku, která toto poučení k ochraně osobních
údajů zahrnuje.
Více informací týkajících se této problematiky naleznete v níže uvedených odkazech:
https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/ochrana-osobnich-udaju
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3895-nove-prihlasky-a-texty-novych-pouceni-k-prihlaskamclenu

Ostatní
Středisko Skalička má zájem o koupi chaty na Olšanských horách. Pokud byste věděli o nějakém
sponzorovi nebo sami chtěli přispět určitě budou moc rádi.
Br. Jan Janků – Šerif ze střediska Sněžník Staré Město získal 12. dubna nejvyšší skautské vyznamenání.

Příští okresní rada se uskuteční říjen 2018
Úkoly
Stopař

Vytvořit dokument, do něhož se bude zaznamenávat zpětná vazba
z předchozích let Svojsíkova závodu a Závodu vlčat a světlušek
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