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Úvodní slovo
Jak již název dokumentu napovídá, dostává se vám do ruky v podstatě seznam úkolů, které
před námi stojí v letošním roce. Všechny by měly vést k zlepšení podmínek a výsledků práce
nás všech – oddílovým vedoucím počínaje.
Na jejich zadání pracovali členové KRJ v posledních měsících nejen na svých zasedání.
Společně stanovili dlouhodobé i krátkodobé cíle, kterých bychom měli dosáhnout. Vycházejí
na příklad z Priorit Junáka stanovených na Valném sněmu v Havířově. Jsou to: posilování
sounáležitosti k hnutí, zlepšení kvality oddílové činnosti, získávání a udržování lidí. Většina
konkrétních úkolů pak směřuje k těmto společným vizím. Na základě těchto cílů a úkolů si
vytvořili plány činnosti jednotliví zpravodajové pro své oblasti. Celek, který z toho všeho
vznikl, máte právě v ruce, resp. otevřený v počítači.
Pro přehlednost je plán v dokumentu dvakrát – jednou po oblastech zájmu a podruhé
chronologicky. Na úvod pak uvádíme seznamy lidí, kteří práci budou koordinovat či přímo
dělat:-)
Tak mnoho zdaru při našem společném úsilí.

Složení Krajské rady Junáka
volení členové
předseda KRJ:
místopředseda KRJ:
předseda ORJ Jablonec:
předseda ORJ Semily:
oblast Semily:
oblast Česká Lípa:
oblast Liberec:

krajský kapitán VS:
krajský zpravodaj KD:

Ondřej Peřina – Jerry (středisko Ještěd Liberec)
Mgr. Jan Berki – Hubert (středisko Mustang Liberec)
Ing. Ondřej Polák – Kasař (středisko Křišťál Jablonec n. N.)
Ing. Vladimír Stránský – Sása (středisko Štika Turnov)
Dita Veselá (středisko Štika Turnov)
Ing. Radomír Šťástek – Hasky (středisko Jilm Jilemnice)
Josef Prokop – Pepa (středisko Řetěz Česká Lípa)
Ing. Jana Berestková – Pucek (přístav Ralsko Mimoň)
Josef Petr – Jožka (středisko Mustang Liberec)
Bc. Nikola Štěpánová – Nuggeta (středisko Ještěd Liberec)
Ing. Tomáš Khol – Kecka (středisko Stopa Liberec)
Jaroslav Heniš – Jarýnek (přístav Ralsko Mimoň)
Luboš Lehký – Kim (středisko OS J. Čapka Liberec)

tým zpravodajů
předseda KRJ:
výchovný:
pro vzdělávání:
hospodářský:
zástupce kraje v NJ:
zahraniční:
pro R&R:
mediální:
kmene dospělých:

Ondřej Peřina – Jerry (středisko Ještěd Liberec)
Karel Opočenský – Bobr (středisko Watakí Jablonec n. N.)
Adéla Kodoňová – Žirafa (středisko Varta Semily)
Tereza Peřinová – Andílek (středisko Ještěd Liberec)
Mgr. Jan Berki – Hubert (středisko Mustang Liberec)
Petr Hozák – Slůně (přístav Ralsko Mimoň)
Bc. Romana Volková – Skipy (středisko Ještěd Liberec)
Lucie Kolischová – Kulíšek (středisko Watakí Jablonec n. N.)
Luboš Lehký – Kim (středisko OS J. Čapka Liberec)

revizní komise
předseda:
člen:

Roman Patočka – Čajíček (přístav Flotila Liberec)
Jan Budina – Hony (středisko Štika Turnov)
Petr Pokorný – Síťa (středisko Štika Turnov)
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Klíčové oblasti

pozn.: Vše ostatní má v kompetenci VEDENÍ (tj. předseda a místopředseda KRJ)

Úkoly kraje

(zodpovídá)

získávat finance na krajské akce
zajistit odbornou výchovu a vzdělávání dospělých a činovníků
podpořit OJ ve výchovné činnosti
získávat finance pro NOJ
budovat kontakty a spolupráci mezi oddíly
usnadnit NOJ byrokracii
budovat spolupráci se zahraničními skauty
spravovat majetek KRJ
zajišťovat nabídku programu pro R+R
komunikovat se ZOJ
pomoci se zaváděním nového programu
podporovat ZOJ
spolupracovat se státní správou
zajišťovat vazbu NOJ a ústředí
pořádat krajské akce
zajišťovat finanční podporu základen
pořádat krajská kola závodů, pomáhat s oblastními
zajistit pokračování (nástupnictví) KRJ
vytvářet dlouhodobá (strategická) partnerství
vytvářet dobré „zázemí“ pro činovníky
stanovovat koncepci vzdělávání v kraji
mít tým lidí na činnost pro kraj (např. zpravodajský)
propagovat činnost OJ, KRJ, zKRJ

hospodářský zpravodaj
zpravodaj pro vzdělávání
výchovný zpravodaj
hospodářský zpravodaj
výchovný zpravodaj
vedení
zahraniční zpravodaj
vedení
zpravodaj pro R+R
vedení
výchovný zpravodaj
vedení
vedení
zástupce kraje v NJ
vedení
hospodářský zpravodaj
výchovný zpravodaj
vedení
vedení
zpravodaj kmene dospělých
zpravodaj pro vzdělávání
vedení
mediální zpravodaj

pozn.: Červeně jsou označeny úkoly s nejvyšší prioritou, modře pak se střední.
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Služby
V následující kapitole jsou uvedeny služby, které jsou schopni jednotliví zpravodajové
poskytnout nižším organizačním jednotkám – zvláště střediskům. V případě, že potřebujete
pomoci s něčím, co jste nemohli zařadit ani k jednomu bodu, neváhejte napsat na emailovou
adresu KRJ (krj@skautlib.cz). Pokusíme se vám pomoci či alespoň poradit, kam se obrátit.
• Výchovný zpravodaj:
− metodická podpora vůdců při zavádění Nového programu do oddílové praxe
− spolupořádání setkání vůdců, výchovných zpravodajů v oblastech
− spolupořádání krajských kol závodů + metodická podpora základních kol
− podpora činnosti výchovných zpravodajů na střediscích
• Zpravodaj pro vzdělávání:
− poskytnutí informací z databáze možných zkoušejících v kraji
− pomoc (resp. poradenství) při organizaci vzdělávacích akcí
• Hospodářský zpravodaj:
− poradenství v oblasti účetnictví, hospodaření a dotací
• Krajánek:
− poradenství v oblasti skautské legislativy
− mediace
− příprava, moderace sněmů
• Zahraniční zpravodaj:
− pomoc při získávání dotací pro zahraniční cesty
− poskytování kontaktů na zahraniční jednotky
− semináře v oblasti zahraničních cest, zahraničního skautingu
− překlad skautské korespondence, dokumentů
• Zpravodaj pro R&R:
− posílání informací o roverských vzdělávacích či motivačních kurzech
− poskytování kontaktů na roverské kmeny
− pomoc (resp. poradenství) při pořádání větších oblastních roverských akcí
− konzultace v oblasti vedení a činnosti roverských kmenů
• Mediální zpravodaj:
− poskytování a zajištění kontaktů na média v kraji
− pomoc při vytváření tiskových zpráv a propagačních aktivit
− zprostředkování důležitých informací o dění v Junáku a kraji
• Zpravodaj KD:
− debaty o skautském sběratelství
− semináře o skautské historii
− ukázky artefaktů z naší skautské historie
− ukázky artefaktů z naší armádní historie (I. a II. světová válka)
• Předseda KRJ:
− poradenství v oblasti vyplňování různých skautských formulářů
− registrace
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Dlouhodobé cíle
1. Krajský majetek bude v dobrém stavu, zvláště pak nemovitosti.
a. Nemovitosti budou samofinancovatelné nebo budou financovány z jiných
příjmových kapitol, než jsou dotace a členské odvody.
b. Bude vytvořen skautský koutek v krajské vědecké knihovně.
c. KRJ bude mít k dispozici (pro zapůjčení) moderní projekční techniku
(dataprojektor +plátno+ reprobedny + notebook).
d. V kraji bude k dispozici vhodný prostor pro pořádání větších zasedání,
konferencí apod.
2. Liberecký junácký kraj bude mít dlouhodobé partnery, a to:
a. Liberecký kraj,
b. a další alespoň tři z podnikatelské oblasti (jako Lesy ČR, s. p.),
c. Technickou univerzitou v Liberci, zvláště pak s Fakultou přírodovědněhumanitní a pedagogickou,
d. a Centrum vzdělanosti Libereckého kraje.
3. KRJ naváže zahraniční spolupráci zvláště se skautskými OJ zvláště v Euroregionu
Nisa.
a. Jednou ročně pořádá/účastní se setkání.
b. Poskytuje kontakty na své podřízené OJ.
c. Udrží dobré vztahy se skauty z Nizozemí.
4. Pověřené osoby sledují úroveň výchovné činnosti v podřízených OJ a podílejí se ne
jejím zvyšování.
a. Kraj má stanovenou koncepci vzdělávání.
i. Jsou stanoveny cíle v oblasti rádcovských kurzů.
ii. Na území kraje působí alespoň jeden kurz připravující čekatele.
iii. Na území kraje působí alespoň jeden kurz připravující vůdce.
b. Všichni vůdci oddílů mají potřebnou kvalifikaci.
c. Všechna střediska mají svého funkčního výchovného zpravodaje (nebo osobu
plnící jeho povinnosti).
5. Zvláště prostřednictvím svého fundrisera získává kraj dostatečné množství finančních
prostředků.
a. Ve výsledku se chod KRJ zaplatí ze získaných peněz.
b. V rámci svého rozpočtu bude KRJ přidělovat podřízeným NOJ finanční
prostředky ve výši, která výrazně převyšuje členské odvody.
6. V rámci kraje probíhá efektivní komunikace, prostřednictvím spolehlivých kanálů.
7. Delegáti krajského sněmu mohou vybírat z dostatečného množství kvalitních
kandidátů na jednotlivé funkce.
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Plán činnosti – chronologicky
V této kapitole jsou seřazeny cíle a úkoly Krajské rady, respektive týmu zpravodajů na příští
rok chronologicky za sebou. To znamená, že jsou přiřazeny k měsíci ve kterém by mělo dojít
k jejich naplnění. Některé průběžné činnosti v tomto seznamu nejsou. Uvádíme je však
u jednotlivých zpravodajů v kapitole následující.

LEDEN
−
−
−
−
−
−
−

projednání a schválení dotační vyhlášky
projednání a schválení rozpočtu kraje
vydání pokynu k zasílání zápisů z jednání rad podřízených jednotek
převzetí archivu ORJ Liberec, následná skartace nepotřebných dokumentů
účast na plesech nižších organizačních jednotek
vyřízení potřebné agendy ke změně zřizovatele přímo podřízených jednotek
uzavření převzetí chaty Selešky, zvláště pak daňových záležitostí

ÚNOR
− vydání pokynu k revizi přímo podřízených základních organizačních jednotek krajskou
revizní komisí
− po následující měsíce – až do července – metodická podpora revizí dotčených středisek
jejich revizními komisemi
− převzetí archivu ORJ Česká Lípa, následná skartace nepotřebných dokumentů
− účast na plesech nižších organizačních jednotek
− uzavření vyúčtování roku 2008 a provedení jeho revize
− doplnění řešitelského týmu projektu Envikešky
− otevření diskusního fóra – Zahraničí (diskuse, motivace)

BŘEZEN
−
−
−
−
−
−

účast na plesech nižších organizačních jednotek
nejzazší termín vydání výroční zprávy KRJ a její prezentace
nejzazší termín podání daňového přiznání
provedení kontroly registrace podřízených jednotek
tvorba první verze zahraničního adresáře (zdroj kontaktů)
účast na setkání VRJ se zástupci krajů

DUBEN
−
−
−
−
−

uspořádání zdravotnického kurzu
sestavení konečného přehledu o kvalifikacích činovníků působících v kraji
příprava brožurky „Jeď ven!“
provedení dotazníkového šetření v oblasti výchovná práce ve středisku/ oddíle
vytvoření sekce krajského webu – kalendář akcí v kraji

KVĚTEN
− sestavení komise pro čekatelské zkoušky, podání projektu
− prezentace brožurky – „Jeď ven!“
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ČERVEN
− uspořádání krajského kola Svojsíkova závodu
− výjezd KRJ za zahraničními partnery

ČERVENEC
− návštěvy táborů pořádaných podřízenými jednotkami

SRPEN
−
−
−
−

návštěvy táborů pořádaných podřízenými jednotkami
sestavení návrhu krajské koncepce vzdělávání
provedení revizí podřízených základních organizačních jednotek krajskou revizní komisí
pololetní prezentace činnosti + přednáborové informace v médiích

ZÁŘÍ
−
−
−
−

uspořádání čekatelských zkoušek
stanovení kritérií hodnocení kvality rádcovských kurzů pořádaných v kraji
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
provedení revizí podřízených základních organizačních jednotek krajskou revizní komisí

ŘÍJEN
−
−
−
−

uspořádání krajského setkání vůdců oddílů
uspořádání semináře pro činovníky – Zahraniční tábory
provedení revizí podřízených základních organizačních jednotek krajskou revizní komisí
koordinace akce Postavme školu v Africe v kraji

LISTOPAD
− stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru
− vyúčtování dotací MŠMT od nižších organizačních jednotek

PROSINEC
− vyhodnocení činnosti KRJ a týmu zpravodajů
− koordinace akce Betlémské světlo v kraji

Strana 8 (celkem 11)

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2009

Plán činnosti – zpravodajové
VÝCHOVNÝ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

provedení dotazníkového šetření v oblasti výchovná práce ve středisku/ oddíle
poskytování metodické podpory pořadatelům základních/ oblastních kol závodů
návštěvy táborů pořádaných podřízenými jednotkami
stanovení kritérií hodnocení kvality rádcovských kurzů pořádaných v kraji
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
uspořádání krajského setkání vůdců oddílů
uspořádání krajského kola Svojsíkova závodu
sestavení návrhu krajské koncepce vzdělávání
vytvoření, koordinace a podpora sítě výchovných zpravodajů na střediscích
podpora vůdců oddílů při zavádění nových stezek
stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru

PRO VZDĚLÁVÁNÍ
−
−
−
−
−
−
−
−

uspořádání zdravotnického kurzu
sestavení konečného přehledu o kvalifikacích činovníků působících v kraji
sestavení komise pro čekatelské zkoušky, podání projektu
sestavení návrhu krajské koncepce vzdělávání
uspořádání čekatelských zkoušek
stanovení kritérií hodnocení kvality rádcovských kurzů pořádaných v kraji
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru

HOSPODÁŘSKÝ
− projednání dotační vyhlášky
− projednání rozpočtu kraje
− po následující měsíce – až do července – metodická podpora revizí dotčených středisek
jejich revizními komisemi
− uzavření vyúčtování roku 2008 a provedení jeho revize
− vydání výroční zprávy KRJ
− podání daňového přiznání
− zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
− stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru
− získávání finančních zdrojů pro aktivity jednotek v kraji i KRJ samotné mimo Junáka
− účast na seminářích pořádaných grantovými společnostmi
− uzavření převzetí chaty Selešky, zvláště pak daňových záležitostí

KRAJÁNEK
−
−
−
−
−
−

účast na jednání Náčelnictva Junáka
získávání a tlumočení názorů členů Junáka v našem kraji
předávání informací z jednání Náčelnictva Junáka členům
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru
účast na setkání VRJ se zástupci krajů
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ZAHRANIČNÍ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

otevření diskusního fóra – Zahraničí (diskuse, motivace)
tvorba první verze zahraničního adresáře (zdroj kontaktů)
příprava brožurky „Jeď ven!“
prezentace brožurky – „Jeď ven!“
výjezd KRJ za zahraničními partnery
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
uspořádání semináře pro činovníky – Zahraniční tábory
stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru
získání informací o výjezdech ZOJ do zahraničí
navazování a udržování kontaktů se zahraničními partnery
účast na seminářích pořádaných grantovými společnostmi

PRO R&R
−
−
−
−
−
−
−

koordinace projektu Envikešky
pomoc s realizací oblastních setkání R&R
začít s přípravou krajského setkání 2010
monitorování stavu roveringu v kraji
stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
sestavení návrhu krajské koncepce vzdělávání

MEDIÁLNÍ
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prezentace brožurky – „Jeď ven!“
příprava brožurky „Jeď ven!“
vydání výroční zprávy KRJ a její prezentace
stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru
propagace akcí pořádaných KRJ (např. Zdravotnický kurz, Svojsíkův závod, Čekatelské
zkoušky, Postavme školu v Africe, Betlémské světlo) a pomoc s propagací akcí jednotek
navazování a udržování kontaktů se mediálními partnery
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
správa sekce krajského webu – kalendář akcí v kraji
pololetní prezentace činnosti + přednáborové informace v médiích

KMENE DOSPĚLÝCH
−
−
−
−
−
−

stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
sestavení návrhu krajské koncepce vzdělávání
účast na jednáních Náčelnictva kmene dospělých
setkání s členy klubů kmene dospělých
účast na Lesní škole kmene dospělých

REVIZNÍ KOMISE
− provedení revizí podřízených základních organizačních jednotek
− provedení jeho revize vyúčtování roku 2008
− provedení revize vyúčtování jednotlivých krajských akcí
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PŘEDSEDA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

projednání a schválení dotační vyhlášky
projednání a schválení rozpočtu kraje
vydání pokynu k zasílání zápisů z jednání rad podřízených jednotek
převzetí archivu ORJ Liberec, následná skartace nepotřebných dokumentů
účast na plesech nižších organizačních jednotek
vyřízení potřebné agendy ke změně zřizovatele přímo podřízených jednotek
zpracování registrace kraje
vydání pokynu k revizi přímo podřízených základních organizačních jednotek krajskou
revizní komisí
převzetí archivu ORJ Česká Lípa, následná skartace nepotřebných dokumentů
vydání výroční zprávy KRJ
návštěvy táborů pořádaných podřízenými jednotkami
sestavení návrhu krajské koncepce vzdělávání
stanovení kritérií hodnocení kvality rádcovských kurzů pořádaných v kraji
zahájení diskuse o stanovení kritérií pro rozdělení dotací na příští rok
stanovení cílů roční zprávy podřízených jednotek a vytvoření jejího vzoru
vyhodnocení činnosti KRJ a týmu zpravodajů
dohled nad skupinou Seleška, pověřenou správou krajské nemovitosti téhož jména
uzavření převzetí chaty Selešky, zvláště pak daňových záležitostí
účast na setkání VRJ se zástupci krajů
vytvoření sekce krajského webu – kalendář akcí v kraji
občasná účast na zasedání rad podřízených jednotek
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