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Podoba Libereckého kraje (1/2)
Fungování kraje
• volená krajská rada, zastupovala střediska z jednotlivých oblastí

• zpravodajský tým zajišťující jednotlivé agendy a služby
• setkávání vedení středisek a vedení kraje

Přímé řízení středisek
• většinu období existovaly v kraji 2 okresy a 2 oblasti bez nich
• před koncem roku 2013 došlo k rozhodnutí o zániku okresu Semily
(z 21 středisek v kraji jich je nyní 19 přímo podřízených kraji)
• předseda KRJ pravidelně navštěvoval střediska i okresy
• návštěvy na táborech jednotek a osobní kontakt KRJ a činovníků
• zpravodajové zajišťovali služby pro všechna střediska

Podoba 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 cca každé dva měsíce na svých jednáních
(celkem 20 zasedání za 3 roky; průměrná účast 73,8%)
• tým zpravodajů:
• připravoval plány činnosti, zajišťoval chod krajských akcí,
pomáhal podřízeným jednotkám
• „krajánek“ náš kraj po celé období zastupoval v Náčelnictvu Junáka

• zpravodajský tým měl relativně ustálenou podobu a došlo k jeho
posílení proti předchozímu období
• revizní komise
• skupina Seleška v nové podobě

Služby a akce kraje (1/2)
Realizované aktivity a služby
• zajištění dotací a finanční podpory jednotek
(provozní dotace MŠMT, skautský krajský grantový program)
• podpora a pomoc podřízeným jednotkám
(organizace, finance, řešení kluboven, podpora vedoucích, …)
• získávání externích finančních zdrojů
• půjčování materiálu a vybavení
(projektor, gps, plackovač)
• realizace akcí pro skauty i veřejnost
• krajská setkání a návštěvy táborů,

• vzdělávací kvalifikační akce,
• krajské závody (vznik klíče pořádání),

• akce ke 100 letům českého skautingu.

Služby a akce kraje (2/2)
Některé významné realizované akce
• Mravenečník – setkání vedoucích oddílů (2011 a 2013)
• MEETRO – krajské roverské setkání (2012)
• Žirafa Krkonoše – akce pro rádce (podpora krajem od roku 2012)

• Svojsíkův závod 2011 a 2013 – v Liberci a v Jizerských horách
• ZVaS 2012 – v Turnově
• 5:10 sever - vůdcovský kurz (2012/13)
• Vocať Pocaď – čekatelský kurz (2011 a 2013)
• Kurz ZZA (ve spolupráci se Skautským záchranářským střediskem)

• Betlémské světlo, Den otevřených dveří krajského úřadu
• Skautský guláš a akce ke 100 letům českého skautingu

Členská základna (1/2)
Obecné údaje o členské základně
• po několika letech poklesu členské základny se trend
podařilo zastavit a otočit v postupný růst
• situace v jednotlivých oblastech však byla rozdílná
(narůst předškoláků, odchod starších členů, někde málo vedoucích)
• pořádání kvalifikačních akcí
=> snaha o zajištění kvalitních vedoucí oddílů
• držení kritéria rozdělení dotací podporující mladší členy
(váhy 3:2:1 – do 18 let : do 26 let : nad 26 let)
• celkový nárůst členské základny za 3 roky o 110 členů (cca 6%)

Členská základna (2/2)
Vývoj členské základny v kraji v letech 2011 až 2013
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Chata Seleška
Krajská chata Seleška v Lužických horách
• na počátku volebního období došlo ke změně správce
i týmu chaty Selešky a celkové změně řízení
• v roce 2012 chata prošla kompletní rekonstrukcí sociálního zařízení,
technologie a elektřiny (rekonstrukce si vyžádala 1,1 mil Kč)
• chata je plně obsazena o víkendech a letních prázdninách
• získané prostředky jsou určeny na provoz chaty,
uhrazení rekonstrukce a příspěvek na hospodářku
• uzavřena smlouva s ÚZSVM o pozemcích kolem chaty
=> dále pokračuje snaha o bezplatné získání do vlastnictví
• chata má nové stránky www.seleska.cz a rezervační systém

Hodnocení kvality
Hodnocení kraje
za rok 2013

Hospodaření kraje (1/4)
Základní informace
• pravidelně je připravován a schvalován rozpočet kraje vycházející
z dlouhodobého i ročního plánu činnosti kraje
• hospodářka je placeným zaměstnancem kraje
• aktivní hledání a využívání i jiných zdrojů než provozní dotace
• zahájena tvorba finanční rezervy pro nečekané události
(využita při povodních a rekonstrukci Selešky)
• na počátku roku 2011 k dispozici cca 340 tisíc Kč, nyní cca 390 tisíc Kč
(v roce 2014 dojde k rozdělení 120 tisíc ze Selešky; již k dispozici)
• částka ponechávaná na chod kraje z dotací se každý rok snižuje

• členský odvod byl celé období 40,-Kč/člena
• ročně mezi jednotky rozděleno cca 35 tisíc Kč na projekty
+ další krajské příspěvky a bonusy navíc

Hospodaření kraje (2/4)
Provozní dotace v letech 2011 až 2013
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Hospodaření kraje (3/4)
Krajské příspěvky na projekty a akce NOJ
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Hospodaření kraje (4/4)
Získané dary v letech 2011 až 2013
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Výše darů celkem
40 000,00 Kč
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Dárci (výše daru)
Lesy ČR, s.p. (40.000 Kč)
Lesy ČR, s.p. (50.000 Kč); fa Štípák (20.000 Kč)
Lesy ČR, s.p. (35.000 Kč)

Poděkování
Především chci poděkovat
• zpravodajskému týmu a krajánkovi za úsilí věnované podpoře
jednotek a rozvoji skautingu v našem kraji,
• členům krajské rady za jejich konstruktivní a dlouhodobou práci,
• všem vedoucím a činovníkům pracujícím v oddílech a střediscích,
neboť bez jejich nadšení, úsilí a píle bychom tu byli všichni zbyteční.
Díky všem, kteří jste se podíleli na rozvoji našeho kraje!

Děkuji za pozornost
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