XV. oddílová rada oddílu Omnia Děčín

Středisko Sojčáci Děčín
Zápis z XV. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín

Datum konání: 31. 8. 2018
Místo konání: Pivovar Nomád Děčín
Zapsal: Bc. Michal Jakl – MIKI

XV. oddílová rada oddílu Omnia Děčín

Přítomní: MIKI, Míra, Zuzka, Ríša, Káťa (host)
Omluvení: Anténka, Kupka, Punčoška, Julča, Tom, Alfons
Neomluvení: Vráťa
* * * * * * * * * * * * * * * * *
1. Volba vedení oddílu
Proběhla každoroční volba nového vedení oddílu. Nominovaní kandidáti byli 3 - Míra, Anténka a
MIKI. Míra a Anténka nominace odmítli, bylo tedy hlasováno PRO či PROTI zvolení MIKIho. Někteří
členové oddílové rady se hlasování zúčastnili na dálku. Výsledek je tedy 6 PRO a 0 PROTI. MIKI si jako
svého zástupce vybral Míru, kterému bylo doporučeno co nejdříve doplnit potřebné skautské
vzdělání. Okresní rada bude žádána o udělení výjimky pro zástupce vůdce oddílu.
2. Termíny schůzek pro následující školní rok
Projednali jsme časové možnosti rádců pro vedení družiny na následující rok. Pomněnky se budou
scházet v pondělí od 16 do 18 hodin. Medvědi ve středu ve stejném čase a Levandule vždy v pátek,
taktéž od 16 do 18. Termíny schůzek Vrrků se ještě ustálí buď na úterý či čtvrtku od 16:30 do 18
hodin.
3. Vedení družin
Oddílová rada schválila následující podobu vedení družin oddílu: Pomněnky - Punčoška s asistencí
Julči, Medvědi - Míra, Levandule - Kupka. Vrrky povedou Zuzka s Ríšou s maximální přímou podporou
na schůzkách 18+ členů oddílu.
4. Plán akcí do konce roku
S ohledem na střediskové i další větší akce bylo rozhodnuto do konce roku jako oddíl uspořádat pro
naše členy tyto akce:
•
•
•
•

28. - 30. 9. 2018 - Podzimní oddílová víkendovka ve Šluknově
24. - 25. 11. 2018 - Drsná stmelovačka pro 12+ členy oddílu
22. 12. 2018 - Oddílové Vánoce
4. - 6. 1. 2019 - Novoroční oddílová víkendovka (Mlžná chata 3?)

5. Plán prací u klubovny
Jako hlavní priority prací u klubovny byly zvoleny započetí budování pergoly, dokončení kadiboudy a
vytvoření prezentační nástěnky u branky poblíž cesty. Tyto práce budou prováděny postupně na
schůzkách starších družin a brigádách u klubovny.
6. Oddílová měna
MIKI se zavázal, že konečně dodá odměny za Omníky a na nástěnku do klubovny vytiskne pravidla
pro fungování s Omníky, aby tato měna mohla konečně plnohodnotně plnit svůj účel.
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7. Zhodnocení uplynulého roku
Byly probrány výsledky ankety hodnocení uplynulého roku. Při srovnání s výsledky předchozích let je
vidět negativní pokles naší prezentace na veřejnosti. Oddílová rada doufá, že zlepšení této
skutečnosti povede nový web oddílu a vyšší míra prezentace naší činnosti na internetu.
Jako úspěchy a pozitiva předchozího roku hodnotí oddílová rada oddílové víkendovky, které se staly
tradiční a nedílnou součástí života členů oddílu.
Negativně byla hodnocena účast členů oddílu na oddílových brigádách a zejména výrazný pokles
účasti členů družiny Pomněnek. MIKI apeloval na vedení družin, aby pozitivně motivovalo členy
k účasti na akcích oddílu.
8. Vize do dalšího skautského roku
Členové oddílové rady se zamysleli nad tím, čeho bychom jako oddíl rádi v příštím roce dosáhli a kam
se posunuli. Zásadním bodem pro nás letos bude stabilizace členské základny a vedení družin a
posílení týmového ducha soudržnosti členů oddílu.
9. Alkohol
Bylo odhlasováno, že na budoucích oddílovkách bude absolutní zákaz konzumace alkoholu. Chceme
tak působit pozitivním příkladem na mladší nováčky oddílové rady.
10. Podněty pro střediskovou radu
Oddílová rada žádá střediskovou radu o zvážení nákupu laminovačky, která by mohla sloužit
potřebám všech družin střediska.
11. Nový oddílový web
MIKI vytvořil nový web oddílu, který má sloužit jako moderní a vizuálně přitažlivá prezentace oddílu
na internetu. Nový web je oddílovou radou i veřejností hodnocen velmi kladně. Náklady na provoz
tohoto webu jsou maximálně 500 Kč za rok.
12. Revize přihlášek
Z důvodu změny legislativy v rámci GDPR budou vytvořeny nové přihlášky, které budou dodány do
klubovny a každý člen oddílu je znovu vyplní. Tímto byl pověřen MIKI.
13. Zástupce ve střediskové radě
Tom byl oddílovou radou zvolen jako zástupce oddílu ve střediskové radě. Je tak zmocněn
vyjednávat plně jménem oddílu. Pokud nebude moci střediskovou radu fyzicky navštívit, bude oddíl
z titulu funkce zastupovat Míra.
14. Jablka
V sadu už opět máme spoustu jablek. Uděláme proto opět oddílový mošt. Sběr jablek bude probíhat
v rámci prvních zářijových schůzek našich družiny. Celkovou organizací moštování byl pověřen Míra.
15. Další oddílová rada
Další oddílová rada proběhne 29. 9. v rámci oddílové víkendovky ve Šluknově.

