Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek

ev. č. 812

Dotační vyhláška ORJ Frýdek-Místek
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování dotací organizačním jednotkám Junáka v okrese
Frýdek-Místek obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací junáckým krajům.
1.2. Vyhláška neupravuje pravidla pro dotace, které bude poskytovat přímo ústředí Junáka. To jsou
dotace na opravy a údržbu kluboven a základen, celostátní akce, akce vzdělávání činovníků Junáka a
mezinárodní aktivity.
1.3. Ústředí Junáka zasílá dotace ve dvou vlnách nazvaných:
• základ dotace – částka je odvozována podle počtu členů v kraji,
• nadstavba – částka je odvozována dle bodových kritérií, která mají charakterizovat kvalitu
jednotek.
2. Rozdělení základu dotace
2.1. Okres poskytne ve skautském roce svým organizačním jednotkám tyto dotace:
• dotaci na provozní náklady organizačních jednotek,
• dotace na akce dle aktuálního rozpočtu.
2.2. Základ dotace je rozdělen následovně:
• dotace na provozní náklady organizačních jednotek 80,00%,
• dotace na provozní náklady okresu Frýdek-Místek 20,00%.
2.3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek jsou rozděleny poměrově podle počtu členů do
26 let a nad 26 let.
3. Rozdělení nadstavby dotace
3.1. Nadstavba dotace je rozdělena následovně::
• dotace organizačním jednotek 80,00%,
• dotace na provozní náklady okresu Frýdek-Místek 20,00%.
3.2. Rozdělení nadstavby dotace organizačním jednotkám se řídí následujícím klíčem:
Z objemu nadstavby budou vyčleněny paušální částky podle těchto kritérií:
3.2.1. Založení nového oddílu mladších členů (do 15. ledna daného roku).
[paušálně + 5000,-]
3.2.2 Účast hlídky organizační jednotky v krajském kole SZ/ZVaS.
[paušálně + 2000,- / hlídka]
3.2.3. Počet vyjímek ze vzdělání činovníků (nevztahuje se na obsazenou nepovinnou funkci) a
neobsazených povinných funkcí organizační nebo výchovné jednotky schvalovaných ORJ ve
výši :
Výjimka první rok
- 0,(vyjímka schvalovaná SRJ)
Výjimka druhý rok
- 500,(vyjímka schvalovaná ORJ)
Výjimka třetí rok
- 1000,Výjimka čtvrtý rok a více
- 2000,za každou výjimku.
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3.2.4 Zbývající prostředky budou rozděleny v návaznosti na poměr děťodnů tábora k počtu
mladších členů střediska (průměrná účast mladšího člena na táboře), neboť: tábor je
vyvrcholením celoroční činnosti oddílu. Střediska jsou povinna zaslat skutečnosti táborů do 15.
září daného roku, na později zaslané skutečnosti nebude brán zřetel.
4. Účinnost
4.1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.6.2014 pro dotační rok 2014 a primárně vychází z
registrace 2014. Výjimky udělené v roce 2014 jsou považovány za výjimky první a načítat se budou
teprve v od roku 2015.
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