Junák – český skaut, okres Frýdek-Místek, z.s.

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ FrýdekFrýdek- Místek
Termín:
Místo:

6. dubna 2017 v 17:00
Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek

Přítomní členové rady:
ses. Irena Krejčí - Amazonka
br. Tomáš Krejčí - Tomík
br. Martin Václav Sukač - Rádio
br. Marek Jonák
ses. Karla Tomisová - Kája
br. Tomáš Stolín
br. Pavel Volný - Citron
br. Petr Vlček - Baňka
br. Tomáš Berka
br. Jaroslav Paseka - Batul

812.05 - předseda ORJ
812.05 - místopředseda ORJ
812.05 - volený člen rady
812.02 - zástupce vedoucího střediska
812.05 - zástupkyně vedoucího střediska
812.06 - vedoucí střediska
812.07 - vedoucí střediska
812.09 - vedoucí střediska
(od 17:15)
812.10 - vedoucí Střediska
(do 18:45)
Zpravodaj KD
(do 19:10)

Omluveni:
Nepřítomni:
br. Michal Břežek – Herr Flick
br. Radek Macháč – Taťka

812.01 - vedoucí střediska
812.04 - vedoucí střediska

Přítomno 10 z celkového počtu 12 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Hosté:
-------------------------------------------------------------

01: ZVaS:
ZVaS:
Bratr Citron připomněl přihlašování na závod do 22. dubna. Dále připomněl zaslání kontaktů (email, telefon) ze středisek (3-4 lidé), kteří budou pomáhat s organizací na stanovištích a to do 15.
dubna. Na místě se přiřadí k danému stanovišti, jídlo a pití s sebou. Pokud by nějaké středisko
mělo zájem, může místo na stanovištích závod strávit v centru dění a připravit si doprovodný
program pro děti.
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02: Den v ZOO:
Sestra Amazonka přiblížila akci Ostravských skautů v ZOO. Pokud bychom se chtěli zúčastnit,
ideální by bylo mít také nějakou aktivitu/stanoviště (2-4 lidé). V neděli 15. 4. 2018. Ses. Amazonka
dále připomíná a prosí o aktualizaci stránek všech středisek do tohoto data.

03: Tvorba cílů okresu pro sk. rok 2018/2019:
Okresní rada prodiskutovala navržené cíle okresu. Vznikla velmi podnětná diskuze a okresní rada
přišla s mnoha konkrétními myšlenkami.
Vzhledem k nové klubovně ve Sviadnově bude příští okresní rada probíhat právě tam – čas bude
upřesněn. Říjnová okresní rada pak bude na chalupě v blízkosti Frýdku-Místku a to první víkend v
říjnu. Padl návrh na uspořádání okresního Jamboree,
Jamboree po diskuzi byl stanoven termín první víkend
v září 2019.
2019
Delší dobu se řešila funkce výchovných zpravodajů na střediskových i okresních úrovních.
V současné době mají výchovné zpravodajky pouze střediska Kruh a Šenov. Všichni se shodli, že
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tato práce je potřeba, ale funkce je spojena se strachem lidí „zda to zvládnou“. Rádi bychom
k problematice přistupovali cestou „cokoli je lepší než nic“. Bratr Citron přiblížil, jak funkci zastával
v minulosti. Bratr Batul zase apeloval, že je tato funkce v Junáku potřeba a na jejím dobrém
obsazení by se opravdu mělo pracovat.
S výchovným zpravodajem úzce souvisí funkce vzdělávacího zpravodaje, který aktivně vyhledává
kurzy, připomíná termíny přihlášek, zná specifika kurzů a orientuje se ve vzdělávacím řádu Junáka.
Pokud někde na střediscích funguje takový člověk, nebo ochotný toto dělat, nechť se ozve.
Další cíle okresu jsou v oblasti kvalifikace členů okresní rady. Diskuzí ORJ dospěla k tomu, že se
vzdělávacích akcí členové zúčastňují, ovšem na okresní radě nebyl dán prostor k předání nových
nápadů a postřehů z daných akcí. Sestra Amazonka proto všechny prosí, aby pokud se zúčastní
někdo vzdělávacího kurzu, aby o tom radu informoval a ideálně přiblížil své zkušenosti s kurzem.
ORJ přijala usnesení 1/2/2018:
ORJ FF-M schvaluje proplácení nákladů spojených s cestou na vzdělávací kurzy členům ORJ a
jejich zástupcům.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Samostatnou kapitolou je okresní základna Pocheň a cíle spojené s jejím provozem. Bratr Tomík a
sestra Amazonka prosí o to, aby se na střediskových radách prodiskutovalo, proč okresní brigády
nejsou lákavé pro další rovery a rangers, ale i oldskauty. Poukázali na možnost jet na základnu
„samostatně“ a jedno dopoledne, odpoledne ideálně den strávit prací na pozemcích – práce
s trávou, dřevem, apod. Nabízíme chalupu zdarma a na další finanční podpoře se můžeme
domluvit.
Prosí také všechny o propagaci základny hlavně mezi scholami a jinými neziskovkami.
Cíle okresu FF- M pro skautský rok 2018/2019 po všeobecné diskuzi jsou:
• Vytvořit plán okresních akci vycházející z cílů okresu do červnové okresní rady.
Členové:
• Uspořádat alespoň jednu akci pro každou věkovou skupinu Junáka.
• Uspořádat alespoň jednu výjezdní radu ORJ.
• Uspořádat základní kolo Svojsíkova závodu. V roce 2019 středisko Štít Pražmo.
Kvalifikace:
• Alespoň 4 činovníci ORJ se v roce 2018 vzdělají. (Zdravotnický kurz, CVVZ, Helpdesk, Poradní
skála…)
• ORJ bude proplácet náklady na cestovné pro členy ORJ a jejich zástupce.
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• Obsadit funkci vzdělávacího zpravodaje.
• Obsadit funkci výchovného zpravodaje.
• Uspořádat rádcovský kurz pro min. 20 rádců z min. 4 středisek.
Okresní základna:
• Uspořádat alespoň 5 okresních brigád na Pochni.
• Docílit obsazenosti 50% víkendů od září do června.
• Udržet obsazenost tábořiště alespoň 1 měsíc o letních prázdninách.
• Zajistit posekání louky a všech ploch na pozemku skautské základny – 2x ročně.
• Zajistit zpracování dřeva.
Organizační:
• Střediska včas odevzdají potřebné dokumenty a odvedou registraci.
• Aktualizovat výzdobu okresní klubovny.

04: Roverské akce:
Tým Freever, který se rozhodl dělat akce pro rovery a rangers v okrese pozval všechny na akce, které
se konají do konce tohoto skautského roku. Dále předložil plánované akce do konce účetního roku
2018.

Prosíme o propagaci na střediscích.
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Dále byl předložen rozpočet na akce do konce roku 2018. Bratr Tomík se vyjádřil k financování
tohoto předem neplánovaného výdaje a navrhl změnu rozpočtu, kde tyto peníze budou uvolněny
z rezerv okresu.
Po diskuzi bylo schváleno usnesení 2/2/2018.
ORJ FF-M schvaluje předložený návrh rozpočtu na roverské akce v celkové výši 10 000 Kč a mění
tímto rozpočet na rok 2018.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

05: Kolečko:
Ve většině středisek probíhá běžná činnost a nic speciálního se za poslední měsíc neudálo.
Bratr Tom Stolín poptává digitalizaci VHS. S tím mu pomůže bratr Baňka. Hledá tedy dále někoho
schopného, kdo by rád sestříhal staré skautské nahrávky.
Br. Marek připomenul možnost pronájmu chaty Barnošky 600 Kč/víkend. Prázdniny jsou zatím
neobsazeny. Informace a rezervace na stránkách střediska Kruh.

Další rada proběhne v klubovně ve Sviadnově – čas bude upřesněn.

Zápis zhotovila: Irena Krejčí - Amazonka
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