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Proměna Libereckého kraje (1/2)
Změna v „silný“ kraj
• zvolena krajská rada se zástupci jednotlivých oblastí
• vytvořen tým zpravodajů
• konec střídání předsedů okresů na pozici předsedy KRJ

Zánik některých okresů a přímé řízení středisek
• cíleně došlo k zániku okresu Liberec a okresu Česká Lípa
• z 21 středisek v kraji se jich 13 stalo přímo podřízených kraji
• nastavení komunikace a partnerství zbylých okresů a kraje

Proměna Libereckého kraje (2/2)
Orgány kraje
• volená krajská rada:
• předseda + místopředseda KRJ , 2 předsedové ORJ, zpravodaj KD,
krajský kapitán VS a 7 volených členů KRJ
• rada se scházela pravidelně na svá jednání přibližně každé 2 měsíce
(celkem měla 15 zasedání za 3 roky)
• tým zpravodajů:
• v průběhu období se měnilo jeho složení, ale snažil se pokrýt svou
činností všechny potřebné oblasti

• připravoval plány činnosti, zajišťoval chod krajských akcí,
pomáhal podřízeným jednotkám
• „krajánek“ náš kraj po celé období zastupoval v Náčelnictvu Junáka
• revizní komise

• skupina Seleška

Více aktivity, akcí a služeb (1/2)
Realizované aktivity a služby
• v první části volebního období především důraz na:
• systém pro rozdělování a vyúčtovávání dotací,
• podpora podřízených jednotek,

• agenda přímého řízení většiny středisek + převzetí agendy okresů,
• zajištění pořádání krajských závodů,
• nastavení efektivního způsobu komunikace s NOJ,
• zajištění hospodaření a dalších povinností našeho kraje.

• v další části období bylo možné se začít věnovat i oblastem:
• akce pro skauty i veřejnost,
• krajská setkání a návštěvy táborů,
• vzdělávací kvalifikační akce,
• krajské závody.

Více aktivity, akcí a služeb (2/2)
Některé významné realizované akce
• Tymyán, á.š. – krajské roverské setkání (2008)
• Krajské setkání vůdců a výchovných zpravodajů (2010)
• Sbírka Postavme školu v Africe a Betlémské světlo

• Envikešky – geocachingová hra (2009 až současnost)
• Kurz ZZA (od roku 2009 každý rok)
• Čekatelské zkoušky (2009)
• 5:10 sever - vůdcovský kurz (2010 až současnost)

• Svojsíkův závod 2009 – v Mařenicích
• ZVaS 2008 a 2010 – v Jablonci nad Nisou a v Doksech

Členská základna (1/2)
Členská základna
• počet registrovaných členů v kraji stagnoval, spíše mírně klesl
• bohužel došlo k zániku střediska v Lomnici nad Popelkou
• na jiných místech naopak členská základna narůstala
(především malých dětí, ve kterých je potenciál do budoucna)
• vyplul na povrch problém s kvalifikací zástupců VO
=> snaha o řešení pořádáním nových vzdělávacích akcí
• změna dotační vyhlášky tak, aby podporovala mnohem více
oddíly s dětmi a mládeží, než dospělé
(zavedeny váhy 3:2:1 – do 18 let : do 26 let : nad 26 let)
• celkový pokles registrovaných členů za 3 roky o 6,8%
• věříme v zastavení poklesu v registraci 2011, která aktuálně probíhá
a její výsledky budou známy přibližně za měsíc

Členská základna (2/2)
Vývoj členské základny v kraji v letech 2008-2010
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Chata Seleška
Krajská chata Seleška v Lužických horách
• na počátku roku 2009 došlo k převzetí chaty Seleška
ze zanikajícího okresu Liberec do majetku kraje
• skupina spravující chatu vznikla z výběrového řízení
a je přímo podřízena předsedovy KRJ

• chata hospodaří tak, aby byla zcela nezávislá na prostředcích KRJ
(nečerpá dotace určené jednotkám)
• ukázala se nutnost komplexní rekonstrukce základny
=> zahájeny přípravy na projektu a žádosti o dotace na investice

• realizaci komplexní rekonstrukce předpokládáme v roce 2012
• na konci roku 2010 se objevil problém s pozemky pod chatou i v okolí
zahájeno jednání s ÚZSVM, definitivně musí dořešit nové vedení kraje

Hospodaření kraje (1/2)
Nejvýznamnější změny
• pravidelně je připravován a schvalován rozpočet kraje vycházející
ze schváleného dlouhodobého i ročního plánu činnosti
• hospodářka/fundraiser je placeným zaměstnancem kraje
• kompletně změněna krajská dotační vyhláška
• aktivní hledání a využívání i jiných zdrojů než provozní dotace
• zahájena tvorba finanční rezervy pro nečekané události
• kraj přebírán s cca 54 tisíci Kč, nyní předáván přibližně s 340 tisíci Kč
(chata Seleška pak navíc z 60 tisíc Kč na cca 110 tisíc Kč)
• část dotačních prostředků ponechávána přímo na kraji pro zajištění
jeho chodu, pořádání krajských akcí a realizaci cílené podpory NOJ
• členský odvod na kraj změněn z 25,-Kč na současných 40,-Kč/člena

Hospodaření kraje (1/2)
Přehledová tabulka zajímavých „ukazatelů“
Provozní dotace MŠMT
(zaslaná jednotkám)
Granty na podporu NOJ
Podpora vzdělávání
činovníků
Motivační dotace
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(povodně)
Provozní dotace MŠMT
(ponechaná kraji)
Výdaje na mzdy
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Sponzoři a prostředky
získané navíc
Dotace na vzdělávací akce
kraje
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Poděkování
Především chci poděkovat následujícím lidem:
• členům krajské rady za jejich konstruktivní a dlouhodobou práci,
• zpravodajskému týmu a krajánkovi za úsilí věnované podpoře
jednotek a rozvoji našeho kraje,
• všem vedoucím a činovníkům pracujícím v oddílech a střediscích,
neboť bez jejich nadšení, úsilí a píle bychom tu byli všichni zbyteční
• a především br. Janu Berkimu – Hubertovi za skvělé spoluvedení kraje,
výdrž i kritiku v diskuzích, přípravu všech projektů a hlavně podporu.

Díky všem, kteří jste se podíleli na rozvoji našeho kraje!

Děkuji za pozornost
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