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

Pozvánka na jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín:
Místo:
Čas:
Přítomni:

čtvrtek 15. 12. 2011
Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek
17.00 hod.
Rostislav Přidal (Chrosťa) – Předseda ORJ
Václav Bortlíček (Šašík) – Zástupce předsedy ORJ
Dana Petrošová (Danča) – Zástupce střediska 812.02 (bez potvrzení vedoucího střediska)
Martin Sukač (Rádio) – Vedoucí střediska 812.05
Vladislav Pavlosek (Černobýl) – Vedoucí střediska 812.06
Pavel Volný (Citrón) – Vedoucí střediska 812.07
Jaroslav Polách (Finanz) – Předseda revizní komise

Program:

1. Kontrola usnášeníschopnosti – Okresní rada je usnášení schopná
2. Skauting do každé dědiny
a. Návrh usnesení 2011/12/01: Okresní rada schvaluje vytvoření nového střediska a
pověřuje br. Rostislava Přidala k vedení jednání jménem ORJ Frýdek-Místek
i. 5/0/0 návrh byl přijat
3. Hodnocení kvality
a. Uzavřené hodnocení mají pouze střediska 812.01, 812.05, 812.07
b. Doporučení provést hodnocení kvality ve větší skupině ideálně na radě. Metodický
materiál v příloze a na stránce http://kvalita.skauting.cz/node/515
4. Vzdělávání v roce 2012
a. z výsledků vzešlo, že je nutné hodně lidí poslat na zdravoťák, čekatelky a vůdcovky.
b. Zdravoťák je předběžně domluven s Ostraváky – zdravotak.kvalitne.cz, termíny jsou na
jejich webu
c. Vůdcovky – zvažujeme vznik nového čekatelského a vůdcovského kurzu v rámci okresu
– ve spolupráci s Podbeskydskou Lesní školou, chceme, aby vůdcovky proběhly do
června.
d. Čekatelky - nechceme rychlokvašky, chceme udělat kurz pro ty, kteří ho opravdu
potřebují, ne pro ty, kteří „loví“ zážitky. Nebylo by špatné rovněž udělat předkurz.
e. Na projektech na vzdělávání jsme prostřednictvím skautského kraje žádali na
Moravskoslezském kraji.
5. Rozpočet na rok 2012
a. Návrh usnesení 2011/12/02: Okresní rada schvaluje odvod registračního příspěvku na
okres ve výši 30 Kč na člena.
i. 5/0/0 návrh byl přijat
b. Návrh usnesení 2011/12/03: Okresní rada schvaluje rozpočet pro rok 2012 dle
předloženého návrhu.
i. 5/0/0 návrh byl přijat
c. Je potřeba počítat se snížením dotace z MŠMT pro rok 2012 o cca 10%. Trend
v následujících letech bude pokračující. Vedení okresu výrazně doporučuje všem
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střediskům, aby se snažily o nezávislost na veřejných zdrojích financování. To
neznamená o dotace nežádat, ale mít pravidelné příjmy vlastních zdrojů alespoň ve výši
minimálních nákladů na provoz.
d. Okres stále hradí náklady na účetní. Je možné tuto službu využívat i nadále.
e. Příspěvky pro nově vzniklé jednotky nebudou poskytovány ve formě dotace, ale darem,
nebo podobnou vhodnou formou (bez nutnosti omezovat účel použití těchto peněz)
6. Dotační politika na rok 2012
a. Hlasování o metodě rozdělení:
i. Návrh usnesení 2011/12/04: Okresní rada schvaluje dotační politiku pro rok 2012
dle předloženého návrhu a pověřuje hospodáře k rozdělení dotace MŠMT dle této
politiky.
ii. Protinávrh br. Přidala 2011/12/04/01: Okresní rada schvaluje dotační politiku pro
rok 2012 dle předloženého návrhu s pozměňujícím návrhem: Přidat do vzorce
koeficient velikosti střediska následovně: Součet bodů bude vynásoben počtem
mladších členů střediska. A pověřuje hospodáře k rozdělení dotace MŠMT dle
této politiky.
iii. Protinávrh br. Volného 2011/12/04/02: Okresní rada schvaluje dotační politiku
pro rok 2012 dle roku 2011 bezezměny.
iv. Hlasování o protinávrhu br. Volného 2011/12/04/02: 1/4/0 návrh nebyl přijat
v. Hlasování o protinávrhu br. Přidala 2011/12/04/01: 5/0/0 návrh byl přijat
b. Pozměňující návrhy parametrů
i. Parametr 2. – snížení počtu bodů podle vyplnění hodnocení kvality střediska do
31. 10. 2011 na 3 body - Vyplní hodnocení kvality do konce roku 2011 – za 1
bod
ii. Parametr 3. - Účast na ORJ od září 2011 statutára, zástupce nebo
zplnomocněného zástupce
iii. Parametr 4. – 25 bodů pro založení nového oddílu v jiném místě působení
iv. Parametr 5. – doplněno - musí být zadáno ve skautisu
v. Parametr 6. – doplněno – musí být zadáno ve skautku
vi. Parametr 7. – doplněno - účast na jiném skautském kvalifikačním kurzu i lesní
škole
vii. Parametr 8. – doplněno – 1 bod za každého nového člena – rozdíl registrací
loňska a letoška
viii. Parametr 9. – střediskový rozpočet se zruší – jednohlasně přijato (zdůvodnění:
nebudeme odměňovat za splnění povinnost vyplývající z hospodářského řádu)
ix. Parametr 10. – středisko má kvalifikovaného hospodáře, zohlední se profesní
kvalifikace
x. Parametr 11. – beze změn
xi. Parametr 12. - Účast hlídky na krajském kole ZSaV 2012 – 10 bodů
xii. Parametr 13. - Pořádání okresního kola ZSaV – 25 bodů
xiii. Parametr 14. – Pořádání táborů – zrušení kritéria
xiv. Parametr 15. – Funkční roverský kmen – není nutná registrace, je nutné ale
doložit akci zápisem, atd.
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xv. Parametr 16. (nový) – body za pořádání vzdělávací akce nad rámec střediska pro
členy okresu – 20 bodů
xvi. Hlasování 2011/12/05: Okresní rada schvaluje pozměňovací návrhy i. – xv.
v parametrech rozdělení dotace dotační politiky. 5/0/0 návrh byl přijat
xvii. Parametry byly přečíslovány oproti návrhu
7. Termín další ORJ 1. 3. 2012
Se srdečným bratrským pozdravem se na setkání těší
Rostislav Přidal – Chrosťa
Předseda ORJ
a
Václav Bortlíček – Šašík
Místopředseda ORJ
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