Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Datum: 7. října 2018
Místo: Skautský dům Šumperk
Přítomni: br. Pavel Fornůsek – Stopař (Zábřeh), br. Martin Večeřa (Šumperk), br. Petr
Fornůsek – WAOPE (Skalička), br. Jan Juránek – Hanes (Bludov), ses. Jana Brokešová
– Janča (Ruda), br. Jiří Kovalčík (Jeseník), ses. Marie Valentová – Marry (Šumperk),
ses. Ondřej Hampl (Šumperk), ses. Tereza Tichá (Loštice), ses. Dagmar Blaháčková –
Žužu (Postřelmov)
Zastoupena nebyla střediska Lesnice, Rovensko, Staré Město, Postřelmov

Pořadatel Svojsíkova závodu pro rok 2019
Žádné ze středisek se aktivně nenabídlo uspořádat okresní kolo Svojsíkova závodu v roce 2019.
WAOPE, Jirka a Terka slíbili, že tuto záležitost proberou na střediskové radě. Prosíme všechny
střediskové, aby organizaci závodů ve svém středisku promysleli a dali Stopařovi do 30. listopadu
vědět, máte-li o pořádání závodu zájem.
Pořádání závodu Světlušek a Vlčat v roce 2020 slíbilo středisko Bludov.

Kontaktní údaje činovníků ve SkautISu
Stopař apeluje na vůdce středisek, aby do skautISu doplnili kontaktní údaje (mail, telefon,…) svých
činovníků. Je to požadavek směrnice Junáka.

Členské příspěvky pro následující rok
Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků pro organizaci jako celek na rok 2019. Byla stanovena
částka ve výši 275 Kč na člena s odběrem časopisu a 235 Kč na člena bez odběru časopisu. Oproti
loňskému roku došlo k navýšení členských příspěvků celkem o 15 Kč.
Bylo navrženo, abychom pro letošní rok ponechali výši odvodu ORJ stejnou jako v roce loňském, tj. 13
Kč/os.

Hlasování o výši odvodu členských příspěvků pro okresní radu ve výši 13 Kč na člena
organizace.
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Byl schválen odvod členských příspěvků okresní radě ve výši 13 Kč na člena organizace.
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Dotační vyhláška
Martin představil v podkladech dotační vyhlášku na rok 2019 v níž došlo oproti loňskému roku pouze
k formálním úpravám.
Byla vznesena otázka, zda ponechat ve vyhlášce odstavce o vyúčtování dotací na akce vzhledem
k faktu, že veškeré dotace, které střediska od Junáka obdrží budeme vyúčtovávat jako dotace na
provoz.
Odstavce jsme se rozhodli ponechat pro případ, že by se některá střediska v budoucnu rozhodla
dotovat akce.

Hlasování o schválení dotační vyhlášky ORJ na rok 2019
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Byla schválena dotační vyhláška ORJ na rok 2019.

Ostatní
Zaslání počtu táborových děťodnů registrovaných členů
Jak vyřešit situaci, když některé ze středisek nezašle počet táborových děťodnů registrovaných členů
do 15. října daného roku? Pro připomenutí, 15. října je rozhodný den, kdy se sečtou všechny KHMS
body jednotlivých středisek, podle nichž Mirabelka vzápětí rozešle peníze střediskům.
Bylo rozhodnuto, že středisko, které počty táborových děťodnů registrovaných členů nezašle včas, tj.
do 15. října nezíská v tomto kritériu žádné body do KHMS.

Roční statistické zhodnocení
Stopař se ptal, zda by byl v ORJ zájem o statistické zhodnocení středisek a KHMS kritérií (tabulky,
grafy,…).
Jirka říkal, že to bude fajn, jen by bylo vhodné vybrat pouze některá „zajímavá“ kritéria.

HelpDesk
Janča prosí všechny střediskové, aby oslovili lidi ze svých středisek, kteří chtějí pomoci s doprovodným
programem na akci HelpDesk.
Pomoc bychom uvítali na zahajovacím ceremoniálu, který proběhne v pátek večer, v sobotu např.
v čajovně, při organizaci doprovodných sportovních aktivit, při chystání učeben, ve kterých bude
probíhat program,… (je toho samozřejmě spousta )
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Co je to HelpDesk?
Celostátní akce, která nabízí různorodý program skautům, kteří se podílí na vedení střediska, okresů či
kraje. Kromě nových znalostí a dovedností je akce zaměřena na výměnu zkušeností a nápadů
s ostatními, možnost setkání s inspirativními lidmi a získání motivace se do další činnosti.
Nejenže hledáme pomocníky při přípravě akce, ale také bude moc rádi, když se akce se svým
střediskem zúčastníte.

Příští okresní rada se uskuteční 10. února 2019 v 14:30
Úkoly
Střediskoví vůdci

Dát vědět Stopařovi do 30. listopadu, bude-li mít středisko zájem o organizaci
Svojsíkova závodu v roce 2019.
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