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

Zasedání ORJ 6. 10. 2011
Přítomni:

•
•
•
•
•
•
•

812.05: Jan Jošek - Jájík, Irena Dobešová - Amazonka, Martin Sukač – Rádio
812.02: Ema Skarková - Emík, Václav Bortlíček – Šašík
812.06: Vladimír Pavlosek – Černobýl
812.01: Rostislav Přidal - Chrosťa, Martin Hapala – Plamen
812.04: Radek Macháč – Taťka, Jaroslav Polách - Finanz
812.09: Jindřich Vymětalík – Šťovík
812.07: Pavel Volný - Citron

1. Dotace 2012
•
•

V prosinci bude konkrétní návrh rozpočtu
Na příští ORJ se prodiskutuje

a. Systém dotační politiky pro rok 2012
•
•
•
•

•

Představení vize rozdělování dotací z MŠMT
Bude se rozdělovat na nástavbu, ne na základ
Bude se hodnotit od 1. 1. 2012 v rámci dotace se bude hodnotit celý skautský rok
(tedy i zpětně)
Diskuze nad návrhy kritérií:
o Klub přátel skautingu – neměřitelné, ještě dořešit, zaměřit konkrétně, lidi se
neradi registrují doporučené z kritérií vyřadit
o Přidat kritéria – tábory, akce, účasti na vytypovaných okresních akcích (ZVaS
v rámci soutěže – účast hlídek,…),pořádání akcí, požadovat splnění
požadovaných kvalifikací
o Přidat hodnocení za zakládání a doložení aktivit roverských kmenů
o Snížit odměny za nedůležitá kritéria
Případné připomínky posílat Chrosťovi na email rostislav.pridal@skautifm.cz

2. Pracovní setkání činovníků
•
•
•
•

Neproběhnul špatná propagace,
Místo toho bylo setkání činovníků kraje
Další Prasečín – domluveno na 18. - 19.11 (zaúkolovat Chrosťu – udělat propagaci)
Doporučení jeden den, na dostupném místě

3. Skauting do každé dědiny
•
•
•

Bude se zakládat zatím 1 středisko (půjde o rozdělení střediska Kruh, vznikne
středisko v Dobré, chceme aby se středisko co nejvíce rozšířilo – na Nošovice,
Tošanovice, Hodoňovice, Baška, Skalice,…)
bude financováno okresem
Citron – Hodoňovice by měla možná zájem o vytvoření oddílu, jedná se o spolčo,
bude v jednání s Citronem

4. Tábory
•

Finanz prosí zadat všechny tábory do Skautisu do 15.10.
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5. Předsednictvo
•

•
•

Změnil se výchovný zpravodaj – dělala Amazonka, bude dělat David Marek –
Romanov
o bude kontaktovat Emaily
o má na starosti systém kvality
Zpravodaj pro rovery a rangers – Tomáš Kaňok
Schváleno bez námitek

6. Projekt hodnocení kvality
•
•
•

Prosíme o vyplnění a zadání do Skautisu každé středisko, i za oddíl
Nejlépe do konce října, vhodné co nejdříve
Má na starosti Romanov

7. Vzdělávání v roce 2012
•
•
•
•
•
•

Kraj bude žádat o dotaci, budeme mít možnost žádat o dotace
Do 15. 10. nahlásit seznam lidí, kteří se plánují zúčastnit se jakéhokoli vzdělávacího
kurzu
Vize na další roky – nemá cenu dělat okresní, je dostatek v rámci kraje i ČR (Naboso)
Zatím teda nebudeme pořádat vůdcovky ani čekatelky, budeme posílat lidi do
Ostravy na Naboso, ideální kurs – levný, rychlý
Spíše zorganizovat rádcovské kurzy do budoucna
Zdravotník zotavovacích akcí – zajistíme v případě většího zájmu s ČČK, popřípadě
s Ostravou, SZT

8. Základní informace o rozpočtu
•
•

Schválení na prosincové ORJ
Orientační výše registračního poplatku
o Ústředí 220 s časopisem
o 180 bez časopisu z toho 10 pro fond nemovitosti
o STS 250Kč za (číslo nebo osobu – zjistí Chrosťa)
o 120 max. odvod na kraj

9. Návrh na termín dalšího ORJ
•

10.

8. 12. 2010 v 17:30 porada max do 19:00

Dění ve střediscích:
•

•

•

Kruh
o bude dělat setkání rádců ze střediska
o Podílí se s Šenovem na Chili papričku amístkem
o Bude možná pořádat ples
o Opravovaná přístavba
Frýdlant
o Byla velká akce ve městě
o Rozjíždí se Paskov (zprovozňuje se družina, pak vznikne oddíl) jednání s obcí
Šenov
o Snaží se o informace o oddíle ve Vratimově
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•
•

•

11.

o Bude se výhledově rekonstruovat bývalá škola
o Plánují ples
o Chtěli by mít druhou táborovou základnu, pokud by mohl někdo nabídnout 12x 14 dní (cca 30-40 lidí)
o Rozjeli klub deskových a karetních her – dostali grant, 2x do měsíce pro
veřejnost
Místek PB
o Mírně roste členská základna, pár lidí ze Sviadnova
o Plán na rekonstrukci klubovny v Lidovém domě
Brušperk
o Problém s klubovnou v Kozlovicích, nedostatečná
o Rozjetí družiny ve Fryčovicích
o Hukvalský seminář– 4. - 6.11.2011
Pražmo
o Snad se ubírá k lepšímu, co se týče členské základny

Ostatní
•
•

Určit maximální počet hlídek na ZVAS – střediska s hodně hlídkami by měly mít vlastní
kola
Bylo by dobré udělat školení na Skautis, google dokumenty apod. – zájemci dají vědět
do 25. října nejlépe s návrhem termínu konání.

Zapsal: Václav Bortlíček
Schválil: Rostislav Přidal

