Plán činnosti KRJ
Libereckého kraje na rok 2013

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Obsah
Složení Krajské rady Junáka Libereckého kraje ..................................................................................................3
Volení členové rady ........................................................................................................................................3
Revizní komise ................................................................................................................................................3
Tým skautské chaty Seleška ...........................................................................................................................3
Tým zpravodajů ..............................................................................................................................................4
Služby..................................................................................................................................................................5
Oblast výchovy ...............................................................................................................................................5
Zpravodaj pro vzdělávání ...............................................................................................................................5
Zpravodaj pro R&R .........................................................................................................................................5
Mediální zpravodaj .........................................................................................................................................5
Hospodářský zpravodaj ..................................................................................................................................5
Zahraniční zpravodaj ......................................................................................................................................5
Zpravodaj pro legislativu ................................................................................................................................6
Zpravodaj kmene dospělých...........................................................................................................................6
Krajský kapitán vodních skautů ......................................................................................................................6
Předseda KRJ ..................................................................................................................................................6
Místopředseda KRJ .........................................................................................................................................6
Dlouhodobé cíle .................................................................................................................................................7
Velké akce v Libereckém kraji plánované na rok 2013.......................................................................................8
Vůdcovský kurz 5:10 sever (dokončení běhu) ................................................................................................8
Zdravotnický kurz – odpolední .......................................................................................................................8
KAPKA 2013 – kurz vodáckého minima ..........................................................................................................8
Mravenečník 2013 – krajské setkání vedoucích .............................................................................................8
Krajské kolo Svojsíkova závodu 2013 .............................................................................................................8
Zdravotnický kurz - víkendový ........................................................................................................................8
Čekatelský kurz Vocať Pocaď ..........................................................................................................................9
Fotografická soutěž Conspectus .....................................................................................................................9
Plán činnosti v průběhu roku 2013...................................................................................................................10
Informace o schválení dokumentu ...................................................................................................................12

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2013

ver. 2013-01-27

strana 2 z 12

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Složení Krajské rady Junáka Libereckého kraje
Volení členové rady
předseda KRJ:
místopředseda KRJ:

Ing. Ondřej Peřina – Jerry (středisko Ještěd Liberec)
Petr Hozák – Slůně (středisko OS J. Čapka Liberec)

místopředseda ORJ Jablonec:
předseda ORJ Semily:

Ing. Ondřej Polák – Kasař (středisko Křišťál Jablonec n. N.)
Jiří Bakeš – Baky (středisko Lípa Tatobity)

oblast Semily:

Dita Veselá (středisko Štika Turnov)
Ing. Radomír Šťástek – Hasky (středisko Jilm Jilemnice)

oblast Česká Lípa:

Josef Prokop – Pepa (středisko Řetěz Česká Lípa)
Ing. Martin Lischka – Vuk (středisko Klíč Nový Bor)

oblast Liberec:

Ing. Lukáš Bajer (středisko Šurean Liberec)
Bc. Lucie Schäferová – Tajfun (středisko Ještěd Liberec)
Ing. Vladimír Tvrzník – Ládínek (středisko Dub Česká Dub)

krajský kapitán VS:
krajský zpravodaj KD:

Pavel Langr – Šmudla (přístav Flotila Liberec)
Luboš Lehký – Kim (přístav Flotila Liberec)

Revizní komise
předseda:
člen:

Roman Patočka – Čajíček (přístav Maják Liberec)
Miroslav Fryc – Cyr (středisko Stopa Liberec)
Lukáš Koula – Soník (středisko Mustang Liberec)

Tým skautské chaty Seleška
správce chaty:
hospodář chaty:
technická správa:
dohled za KRJ:

Ing. Vladimír Volek – Trpas (nečlen Junáka)
Ing. Tereza Peřinová - Andílek (středisko OS J. Čapka Liberec)
Roman Patočka – Čajíček (přístav Maják Liberec)
Ing. Ondřej Peřina – Jerry (středisko Ještěd Liberec)
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Tým zpravodajů
předseda + program a výchova

místopředseda + zahraničí a media

Ondřej Peřina – Jerry

Petr Hozák – Slůně

středisko „JEŠTĚD“ Liberec

středisko „OS J. Čapka“ Liberec

e-mail: ondrej.perina@skautlib.cz
telefon: +420 733 457 315

e-mail: petr.hozak@skautlib.cz
telefon: +420 737 167 564

tým zpravodajů:
ano, zodpovídá za něj

tým zpravodajů:
ano, člen

hospodářský zpravodaj

zpravodaj pro vzdělávání

Tereza Peřinová – Andílek

Jiří Šolc – Focman

středisko „OS J. Čapka“ Liberec

středisko „ŠTIKA“ Turnov

e-mail:

e-mail:

andilek@skautlib.cz

focman@skautlib.cz

tým zpravodajů:
ano, člen

tým zpravodajů:
ano, člen

zpravodaj pro R+R

zpravodaj pro legislativu

Milan Lochovský – Sova

Jan Berki – Hubert

středisko „JEŠTĚD“ Liberec

středisko „OS J. Čapka“ Liberec

e-mail:

e-mail:

sova@skautlib.cz

hubert@skautlib.cz

tým zpravodajů:
ano, člen

tým zpravodajů:
ano, člen

zástupce kraje v NJ

správce chaty Seleška

Kryštof Pilnáček – Kryšot

Vladimír Volek – Trpas

středisko „MUSTANG“ Liberec

nečlen Junáka

e-mail:

e-mail:

krysot@skautlib.cz

tým zpravodajů:
ano, člen
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Služby
Každý rok se snažíme všem skautským jednotkám na území Libereckého kraje pomáhat s některými
agendami a starostmi, to platí i v roce 2013. Proto prostřednictvím jednotlivých krajských zpravodajů
nabízíme služby, které mohou pomáhat nižším organizačním jednotkám – zvláště střediskům.
Jestliže s něčím potřebujete pomoci, ale nevíte k jakému zpravodaji či agendě to zařadit, neváhejte napsat
na e-mailovou adresu KRJ (krj@skautlib.cz). Pokusíme se vám buď přímo pomoci, nebo alespoň poradit,
kam se s danou problematikou obrátit.

Oblast výchovy
(zajišťuje předseda KRJ)
● podpora činnosti výchovných zpravodajů na střediscích
● metodická podpora vůdců při zavádění Nového programu do oddílové praxe
● spolupořádání krajských kol závodů + metodická / technická podpora základních kol
● spolupořádání setkání vůdců a výchovných zpravodajů Mravenečník
● podpora v oblasti hodnocení kvality

Zpravodaj pro vzdělávání
●
●
●
●
●
●

pořádání vůdcovského kurzu a čekatelského kurzu
spolupořádání zdravotnického kurzu
pomoc (resp. poradenství) při organizaci vzdělávacích akcí
spolupořádání setkání vůdců a výchovných zpravodajů Mravenečník
poskytování informací o vzdělávacích akcích v republice
schvalování žádostí o dotaci na podporu výjezdů na vzdělávací akce

Zpravodaj pro R&R
●
●
●
●
●

pomoc v oblasti problematiky roveringu, kmenů i roverů pomáhajících u oddílů
spolupořádání krajského roverského setkání
podpora roverských akcí v kraji i účasti na republikových akcích
poskytování kontaktů na rovery a roverské kmeny
vydávání a zasílání krajského roverského zpravodaje

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 (články, tiskové zprávy)
koordinace sítě mediálních zpravodajů v jednotkách Libereckého kraje
mediální zaštítění fotosoutěže Conspectus
tvorba výroční zprávy
komunikace s médii

Hospodářský zpravodaj
●
●
●

poradenství v oblasti účetnictví, hospodaření a dotací
agenda podávání žádostí o příspěvky KRJ a vyúčtování dotací
pomoc při získávání dotací a grantů

Zahraniční zpravodaj
●
●
●

pomoc při získávání dotací pro zahraniční cesty
poskytování kontaktů na zahraniční jednotky
překlad skautské korespondence, dokumentů
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Zpravodaj pro legislativu
●
●
●

pomoc při tvorbě vyhlášek a pokynů pro OJ
pomoc v oblasti skautské legislativy
pomoc při pořádání setkání KD

Zpravodaj kmene dospělých
●
●
●
●

pomoc při řešení problematiky klubů kmene dospělých
zastupování klubů KD v Náčelnictvu kmene dospělých
debaty o skautském sběratelství, semináře o skautské historii
ukázky artefaktů ze skautské historie a armádní historie (I. a II. světová válka)

Krajský kapitán vodních skautů
●
●
●

pomoc s problematikou VS
spolupořádání srazu kapitánů
spolupořádání Kapky (kvalifikace pro práci na vodě)

Předseda KRJ
●
●
●
●
●

poradenství v oblasti vyplňování různých skautských formulářů
registrace a informační systém skautIS, problematika Skautské Telefonní Sítě (STS)
konzultace problematiky středisek a osobní návštěvy
osobní setkávání na střediskových radách a konzultace s vedoucími
organizace krajských rad i výjezdních zasedání

Místopředseda KRJ
●
●
●

spoluřízení týmu zpravodajů
spolupořádání setkání vedení středisek s krajskou radou
organizace krajských rad i výjezdních zasedání
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Dlouhodobé cíle
Níže uvedené dlouhodobé cíle byly stanoveny v listopadu 2012 na základě jednání a diskuze volené krajské
rady a krajského zpravodajského týmu. Následně byly konzultovány na setkání vedení středisek
z Libereckého kraje. Předpokládáme postupné naplňování těchto dlouhodobých cílů v období 2013 až 2018.
1. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
 výchovní zpravodajové či osoby řešící tuto oblast
 tematické setkávání/semináře (např. pro PR, výchovné, hospodáře)
 budování silné tradice vzdělávacích akcí
 jasné podmínky pro případné udělování výjimek
 pořádání kvalitních kol závodů
2. PERSONALISTIKA
 řešení otázky nástupců v jednotkách i kraji
 dostatek kandidátů na funkce KRJ i ústředních orgánů
 specifikace kompetencí zpravodajů nejen pro snazší hledání nástupců
 budování silného krajského týmu
3. VZTAH KRJ A NOJ
 osobní setkávání
 další prohlubování informačních kanálů
 nový skautlib.cz jako efektivní nástroj komunikace a předávání informací
4. MAJETEK
 chata Seleška jako silná a průběžně dobře udržovaná základna
 další vhodné rozšiřování a udržování krajského majetku
 vedení NOJ ke správě a zajištění svého majetku
5. HODPODAŘENÍ A FINANCE
 budování finanční rezervy kraje a hledání finančních zdrojů
 hledání a zajištění nových partnerů podporujících skauting v kraji
 řešení revizních komisí, aby byly opravdu fungující i jako podpora
 podpora hospodářů a revizorů jednotek
6. PROPAGACE A PREZENTACE
 budování image skautingu v kraji (skauting jako „značka“)
 nový skautlib.cz jako nástroj propagace a prezentace
 dlouhodobé udržení aktivní propagace alespoň v současném stavu
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Velké akce v Libereckém kraji plánované na rok 2013
Vůdcovský kurz 5:10 sever (dokončení běhu)
V prvním pololetí roku 2013 proběhnou zbylé tři víkendy krajského vůdcovského kurzu, kterého se účastní
12 frekventantů nejen z Libereckého kraje. Kurz běží podle pravidel nové vůdcovské zkoušky a to ve formě
celkem pěti víkendů s úkoly mezi víkendy a závěrečným přezkoušením některých oblastí na posledním
víkendu.
Předsedou zkušební komise je krajský zpravodaj pro vzdělávání Jiří Šolc – Focman.
Web akce: 510sever.skautlib.cz

Zdravotnický kurz – odpolední
Ve spolupráci se skautským záchranářským střediskem proběhne v první polovině roku 2013 v Liberci
zdravotnický kurz (úplný i doškolovací), který letos poprvé bude realizován ve formě několika odpoledních
seminářů v průběhu pracovního týdne a následně závěrečného zkouškového víkendu.
Web akce a přihlášky: www.skautlib.cz/prihlaska/zza

KAPKA 2013 – kurz vodáckého minima
Pod záštitou krajského kapitána vodních skautů proběhne v prvním pololetí roku 2013 kurz vodáckého
minima určený pro vedoucí a činovníky suchozemských oddílů. Akci pořádá přístav Flotila Liberec na
základně skautů v Turnově v rámci dvou víkendů plných teorie a hlavně praxe na vodě.
Web akce a přihlášky: www.flotila-liberec.cz/2013/kapka

Mravenečník 2013 – krajské setkání vedoucích
Na květen plánujeme již druhé krajské setkání vedoucích oddílů z celého Libereckého kraje. Cílem setkání je
nabídnout prostor pro výměnu zkušeností, seznámení se s ostatními vedoucími, ale hlavně nasbírání
informací o zajímavých programech i aktivitách, které lze využít v činnosti s oddílem. Snahou bude
nabídnout programy, které co nejvíce vedoucích ocení a které v činnosti skutečně pomůžou.
Kromě vzdělávání bude součástí programu i zábavný a odpočinkový program pro vedoucí, aby si akci
skutečně užili.
Vedoucím akce je předseda KRJ Ondřej Peřina – Jerry ve spolupráci s krajským zpravodajem pro vzdělávání.
Web akce a přihlášky: www.skautlib.cz/prihlaska/mravenecnik

Krajské kolo Svojsíkova závodu 2013
Letos na území Libereckého kraje proběhne krajské kolo Svojsíkova závodu, který ve spolupráci s KRJ
pořádá okres Jablonec nad Nisou. Kromě toho v jednotlivých oblastech (okresech) kraje proběhnou celkem
čtyři základní kola závodů, která pořádají různá střediska dle klíče pro pořádání závodů v Libereckém kraji.
Web akce: www.skaut.cz/svojsikac

Zdravotnický kurz - víkendový
Na podzim či v zimě 2013 bychom rádi ve spolupráci se skautským záchranářským střediskem tradičně rádi
realizovali třívíkendový zdravotnický kurz (v roce 2013 předpokládáme pouze jeho první víkendy) a nabídli
tak možnost zdravotního vzdělání členům z celého území Libereckého kraje.
Web akce a přihlášky: www.skautlib.cz/prihlaska/zza
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Čekatelský kurz Vocať Pocaď
Již tradičně na podzim odstartuje krajský víkendový čekatelský kurz Vocať Pocaď, který v rámci třech
víkendů nabídne až pro 24 zájemců možnost získat čekatelskou zkoušku. Kurz by měl být dokončen
v prosinci 2013, a tedy všechny jeho části proběhnou v rámci kalendářního roku.
Předsedou zkušební komise bude krajský zpravodaj pro vzdělávání Jiří Šolc – Focman.
Web akce a přihlášky: www.skautlib.cz/prihlaska/vp

Fotografická soutěž Conspectus
Ve spolupráci se střediskem Štika Turnov v letošním roce budeme pořádat další ročník skautské fotografické
soutěže zaměřené na skautskou činnost pro všechny věkové kategorie. Navíc soutěž nabídneme i dalším
krajů v republice, a pokud budou mít o soutěž zájem, proběhla by i mezikrajská soutěž.
Web akce: www.conspectus.cz

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2013

ver. 2013-01-27

strana 9 z 12

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Plán činnosti v průběhu roku 2013
1. čtvrtletí
 projednání a schválení plánu činnosti kraje (MK, P)
 projednání a schválení dotační vyhlášky (P, HZ)
 projednání a schválení rozpočtu kraje (P, HZ)
 účast na plesech nižších organizačních jednotek (tým)
 návštěvy střediskových rad (P, MK)
 spuštění plného provozu nového webu chaty Seleška (SŠ, P)
 uzavření vyúčtování roku 2012 a provedení jeho revize (HZ, RK)
 vydání výroční zprávy KRJ a její prezentace (MZ)
 podání potřebných daňových přiznání (HZ)
 provedení kontroly registrace podřízených jednotek a zpracování registrace kraje (P)
 nové obsazení funkce asistenta/ky předsedy KRJ (P)
 pomoc při koordinaci a přípravách základních kol závodů (P, MK)
 (v případě zájmu) uspořádání doškolovacího zdravotnického kurzu – ZZA (P, VZD)
 dokončení VK 5:10 sever (VZD)
 přípravy krajského setkání vedoucích Mravenečník 2013 (P, VZD)
 zastupování kraje na oficiálních akcích měst a kraje (ZL)
 účast na setkání VRJ se zástupci krajů (P, MK)
 zastupování kraje v Náčelnictvu Junáka (ZNJ)

2. čtvrtletí
 podpora pořádání základních kol SZ (P, MK)
 koordinace a pomoc pořadateli krajského kola SZ (P, MK)
 návštěvy střediskových rad (P, MK)
 vydání tiskové zprávy k táborům a činnosti (MZ)
 revize plánu činnosti KRJ (P, MK, A)
 první grantové kolo NOJ - květen (MK, HZ, A)
 zastupování kraje v Náčelnictvu Junáka (ZNJ)
 zastupování kraje na oficiálních akcích měst a kraje (ZL)
 podpora výpravy na Obrok 2013 (ZR)
 zahájení kampaně pro ČK Vocať Pocaď (MK, MZ)
 zahájení kampaně fotosoutěže Conspectus 2013 (MK, MZ)
 dořešení pozemků Selešky – finální bezplatný převod (P)
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3. čtvrtletí
 návštěvy táborů pořádaných podřízenými jednotkami (tým a KRJ)
 podpora náborů (P, MK, MZ)
 příprava setkání vedení středisek s krajem (P, MK)
 plné spuštění propagační kampaně soutěže Conspectus 2013
 příprava a zahájení ČK Vocať Pocaď (MK, MZ)
 návštěvy střediskových rad (P, MK)
 zastupování kraje na oficiálních akcích měst a kraje (ZL)
 zastupování kraje v Náčelnictvu Junáka (ZNJ)

4. čtvrtletí
 fotografická soutěž Conspectus 2013 (P, MK)
 druhé grantové kolo NOJ - listopad (MK, HZ, A)
 návštěvy střediskových rad (P, MK)
 realizace víkendů ČK Vocať Pocaď (VZD)
 zahájení zdravotnického kurzu - ZZA 2013/2014 (VZD, A)
 vyúčtování dotací MŠMT od nižších organizačních jednotek (HZ)
 vyhodnocení činnosti KRJ a týmu zpravodajů (P, MK)
 předložení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014 (P, A, MK, HZ)
 zastupování kraje na oficiálních akcích měst a kraje (ZL)
 zastupování kraje v Náčelnictvu Junáka (ZNJ)

Zkratky používané pro zodpovědné osoby:
P – předseda KRJ,
MK – místopředseda KRJ
HZ – hospodářský zpravodaj,
VZ – výchovný zpravodaj,
VZD – zpravodaj pro vzdělávání,
ZZ – zahraniční zpravodaj,
MZ – mediální zpravodaj,
ZR - zpravodaj pro R&R,
ZNJ – zástupce kraje v Náčelnictvu Junáka,
ZL – zpravodaj pro legislativu a protokol
A - asistent předsedy KRJ,
ZKD – zpravodaj kmene dospělých,
KVS - kapitán vodních skautů,
SŠ – šéf skupiny Seleška,
RK – revizní komise,
tým – členové týmu zpravodajů
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Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Informace o schválení dokumentu
Tento plán činnosti KRJ Libereckého kraje pro rok 2013 byl schválen Krajskou radou Junáka Libereckého
kraje dne 27. ledna 2013.
Oficiální podoba tohoto plánu je k dispozici ke stažení na internetových stránkách KRJ Libereckého kraje –
http://krj.skautlib.cz/
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