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PROSINEC 2013

Kra prosinec

EKONOMICKÉ ZPRÁVY

Vážení kolegové,
zdravíme Vás na konci roku 2013 z Roztok a spolu s novoročenkou a zbrusu
novým Kalendáriem k Vám vypravujeme i tuto informačně hutnou KRU.
Přijměte prosím naše přání všeho dobrého v nadcházejícím roce 2014 – ať Vám
oddíly šlapou, ať se Vám daří v rodinném i pracovním životě.
Vaše ústředí

EVIDENCE PRO ROK 2014
Placení příspěvků na rok 2014
proběhne stejně jako v minulých
letech.
Připomínáme:
Plaťte prosím až po 1. 1. 2014, ale
nejpozději do 31. 1. 2014. Přihlašovat nové členy je možné v průběhu
celého roku.
Členské příspěvky pro rok 2014 jsou
120 Kč, 10 Kč zaplatí členové oblasti
KČT Kostka.
Variabilní symboly
pro platbu příspěvků v roce 2014:
Členské příspěvky do asociace
120,- Kč: číslo oddílu a za ním

014

Příspěvky do odboru Kostka
10,- Kč:
číslo oddílu a za ním 514
Oddílová karta Eurobeds
500,- Kč: číslo oddílu a za ním 501
Individuální karta Eurobeds pro členy
odboru Kostka
20,- Kč: číslo oddílu a za ním 501

Poznámka k evidenci
Blíží se termín evidence členů na rok
2014. Stejně jako v minulých letech
bude evidence probíhat elektronicky.
Evidenci prosím provádějte až po
1. lednu, nejzazší termín pro evidenci
je 31. ledna 2014. Přístup do systému
naleznete na adrese http://evidence.atom.cz. Pro správnou evidenci prosím
„obnovte” členství stávajících členů
a nové členy do evidence přidejte.
V minulém roce se v několika případech stalo, že si vedoucí oddílu sám zamezil přístup do evidence. Událo se to
díky novému importu členů, kdy vedoucí sám sebe importoval dvakrát.
Upozorňujeme proto, že je třeba obnovit členství, nikoliv znovu nahrávat již
evidované členy. Bližší návody pro evidování členů naleznete po přihlášení
přímo v evidenci. Pokud bude něco nejasného, kontaktujte prosím Ondřeje
Šejtku na adrese ondra@a-tom.cz. Pro
vedoucí, kteří se s elektronickým systémem příliš „nekamarádí”, bude od 20.
12. 2013 k dispozici standardní verze
papírového Evidenčního listu 2014 ke
stažení na webu asociace.
Znovu upozorňujeme, že veškerou
evidenci je možné činiti až po 1. lednu 2014. Do té doby také prosím neplaťte členské příspěvky.
Ondřej Šejtka

Vážení kolegové,zkontrolujte prosím na
oddílových účtech, že jste dostali všechny požadované dotace. Kromě dotací za
nájmy a energie kluboven (budeme posílat po 16. 12.) by všechny dotace měly být na vašich účtech. V případě, že zjistíte jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte
prosím Alici Pařízkovou. V průběhu prosince lze ještě něco napravit, v lednu
vám již bohužel nemůžeme žádnou
z nevyplacených dotací poslat. V poslední době jsme se setkali s několika případy, kdy vaše vyúčtování poslaná Českou
poštou vůbec nedorazila. Zaznamenali
jsme výjimečně i opačné případy, tedy
že zásilky poslané ústředím nebyly doručeny. Máte-li jakékoliv pochybnosti o doručení našich či vašich zásilek, kontaktujte prosím ústředí. Mnozí z vás využívají
možnosti poslat vyúčtování naskenované e-mailovou poštou. V těchto případech všechny příchozí e-maily zpětně
potvrzujeme na adresu odesílatele. Pokud potvrzení nedostanete, i v tomto případě kontaktujte obratem ústředí. Děkuji všem, kdo odeslali svá vyúčtování
řádně a včas. Naopak nemohu poděkovat těm, z nichž jsem musela vyúčtování doslova páčit. Časová náročnost těchto úkonů je obrovská – v hektickém
konci roku nesmírně zdržuje a doslova
poškozuje práci ústředí.
Alice Pařízková

ESO – V ROCE 2014
ZMĚNY NEČEKEJTE.
Vážení kolegové vedoucí, ústředí se ve
spolupráci s revizní komisí důkladně zabývalo problematikou ESA – elektronické správy oddílů. Vás, kdo ESO používáte k vedení účetnictví a požadovali
jste provedení některých změn, musíme požádat ještě o trpělivost. Rozhodli
jsme se, že nepůjdeme cestou dílčích
úprav, ale že se pokusíme spolu s tvůrci ESA celý systém zmodernizovat a výrazněji inovovat. Jsme ve fázi vyjednávání s dodavateli a správci ESA, věci
nejdou tak rychle, jak bychom byli rádi.
Pokud dojdeme k oboustranné shodě,
pokusíme se získat na tento účel dotační prostředky, to však až na rok 2015.
Tomáš Novotný

NABÍDKA
VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Letní táborové školy pro instruktory 16 – 19 leté – letos obě ve
stejném termínu
● Česká táborová škola:

SLOUP

17. – 23. 8. 2014

● Moravská táborová škola:

POLANA
17. – 23. 8. 2014
Letní táborové školy jsou určeny
pro dospívající mladé lidi, tomíky,
kteří prožili nějakou dobu se svým
oddílem a chtěli by v něm nadále
pracovat jako instruktoři a vedoucí.
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Letní táborová škola. Tři slova. Dvě
z nich by mohla eventuálního zájemce
zaujmout a přitáhnout (letní a táborová, to přeci slibuje pěkné počasí, zážitky), třetí slovo - škola - může odradit.
Ale to by byla škoda. Naše táborové
školy mají mladé instruktory, budoucí
vedoucí naučit lecčemus novému, zaručeně je ale také pobaví, najdou nové kamarády. Za šest či sedm dní se
frekventanti LTŠ sžijí s partou vrstevníků, zdokonalí se v nových hrách a dovednostech, naučí se komunikovat
s lidmi stejně starými i s o něco staršími - instruktory LTŠ. Už to není málo!
Přihlášky a bližší informace:
Přihlásit se můžete na stránkách Asociace TOM – letní táborové školy
http://lts.a-tom.cz/letni-taboroveskoly/jak-se-prihlasit
Česká TŠ - kontaktní osoba
Zdeněk Šmída, mobil: 775 975 713,
e-mail: zdenek.smida@centrum.cz
Moravská TŠ - kontaktní osoba
Ivo Skoček, mobil: 737 373 033,
e-mail: skocek@seznam.cz
Termín podání přihlášek:
Česká letní táborová škola
do 31. 3. 2014
Moravská letní táborová škola
do 31. 3. 2014
● Vodácká táborová škola,

Wildalpen na Salze, 4 – 8. 6. 2014
Vodácká táborová škola je určena
pro ty, co se chtějí zdokonalit ve
vodáckých dovednostech.
Kromě klasických letních škol pořádáme
i opravdovou lahůdku. V atraktivních
vodáckých terénech Rakouska máte
možnost se zdokonalit ve vodáckých
dovednostech. Na tomto typu táborové
školy se účastník setká se všemi druhy
jízdy na běžných lodích (kanoe, kajak,
rychlostní kajak..). V loňském roce se
vodácká škola nekonala, proto bychom
byli rádi, aby se letos zaplnila!
Přihlášky a bližší informace:
Přihlásit se můžete na stránkách Asociace TOM – letní táborové školy
http://lts.a-tom.cz/letni-taboroveskoly/jak-se-prihlasit
Kontaktní osoba Tomáš Weicht,
mobil: 603 373 728,
e-mail: tom.weicht@seznam.cz
Kolegové vedoucí, nezapomeňte
předat informaci o letních táborových školách do svých oddílů,
nabídněte ji dospívajícím členům svých TOM!
Školení hlavních vedoucích táborů
(HVT 1):
DOBRÁ VODA 11. - 13. 4. 2014

Školení hlavních vedoucích táborů
(HVT 2):
OCHOZY
16. - 18. 5. 2014
Školení hlavních vedoucích táborů
(HVT 3):
DĚDOV
6. - 8. 6. 2014

V některých oddílech mají děti (nebo
uvažují o jejich přijetí) s tělesným nebo duševním handicapem, a chtěli by
vědět, jak s nimi pracovat. Některé
oddíly pracují s dětmi z multikulturního prostředí a setkávají se rozdílnou
reakcí dětí i rodičů.

Akreditované školení MŠMT – je
určeno těm, co budou vykonávat
funkci hlavního vedoucího tábora

Na přípravě semináře se podílejí odborníci v oboru a vedoucí, kteří mají
bohaté zkušenosti s touto prací.

Úspěšný absolvent získá celostátně
uznávanou kvalifikaci.

Přihlášky a bližší informace:
Přihlásit se můžete na stránkách Rady
vzdělání Asociace TOM – sekce vzdělávací
akce http://vzdelavani.atom.cz/vzdelavaci-akce

Naučíte se základy, které musí znát
každý hlavní vedoucí tábora:
❖ Vedení dokumentace + příprava
realizace tábora (zajištění provozu)
❖ Diagnostika výchovných problémů,
výchova proti šikaně
❖ Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik + formulace výchovných cílů
❖ Táborové hry
❖ Orientace v právní úpravě – táborové paragrafy
❖ Táborové stavby + Hospodaření
❖ Hygienická vyhláška a Zákon
o ochraně veřejného zdraví
❖ Závěrečný test
Výhodou je, že školení chystají zkušení vedoucí, kteří mají mnohaleté zkušenosti z různé formy táborů. Minimálně říkáme, co nesmíte, mnohem
více ukazujeme, co můžete.
Přihlášky a bližší informace:
Přihlásit se můžete na stránkách Rady
vzdělání Asociace TOM – sekce vzdělávací akce:
http://vzdelavani.a-tom.cz/vzdelavaci-akce
Termín podání přihlášek:
Školení
11. – 13. 4. 2014
do konec února 2014
Školení
16. – 18. 5. 2014
do konce března 2014
Školení
6. – 8. 6. 2014
do konce dubna 2014
Kontaktní osoba:
Standa Prais, mobil: 777 700 082,
e-mail: Prais@seznam.cz
„Děti a jejich potřeby” aneb co
dělat, když v oddíle máme dítě
s ADHD, dítě s výchovnými problémy nebo dítě ze sociálně
znevýhodněného prostředí,
Sloup 11. – 13. 4. 2014
Víkendové setkání věnované těm,
co podobné dítě v oddíle mají
a chtějí vědět jak s nimi pracovat.
Seminář je určen pro vedoucí, kteří
by se chtěli dozvědět více o této problematice. Můžete mít v oddíle dítě,
kterému byla diagnostikována ADHD
nebo dítě s jinou poruchou chování.

Termín podání přihlášek:
do konce února 2014
Kontaktní osoba Standa Prais,
mobil: 777 700 082,
e-mail: Prais@seznam.cz
LETNÍ SRAZ BUDE V OLOMOUCI!
Vážení přátelé,ráda bych vás pozvala
jménem pořádajícího oddílu Tuři 4105
Olomouc k nám na úrodnou Hanou, kde
pro vás připravujeme 33. letní sraz TOM.
Termín srazu je 18. - 24. srpna 2014.
Město Olomouc má od středověku významné vojenské a školské postavení.
Sídlí zde druhá nejstarší univerzita
u nás, která v roce 2013 oslavila 440 let
od svého založení. Najdete zde řadu
historických památek, např. ojedinělý
soubor šesti barokních kašen, Přemyslovský palác, Muzeum Olomoucké
pevnosti a mnoho dalších. Sloup Nejsvětější Trojice je zapsán na seznamu
památek UNESCO. Nedaleko Olomouce
můžete navštívit CHKO Litovelské Pomoraví, zámky Náměšť na Hané
a Úsov, hrady Šternberk a Bouzov, ZOO
na Svatém Kopečku nebo hanácký
Mont Blanc.Věřím, že si každý u nás najde to své.
Za TOM Tuři 4105 Olomouc, Soňa Rokytová (e-mail: sefova@email.cz,
telefon: 732 202 287)
V roce 2014 se těšte na elektronické formuláře
Vážení vedoucí, vzhledem k tomu, že se
Vám snažíme co nejvíce usnadnit hlášení táborů a vyúčtování dotací, připravujeme elektronickou verzi formulářů.
Formuláře bude možné vyplnit i odeslat
přímo z elektronického systému, nebude tedy nutné posílat je poštou. Návody a bližší popis k formulářům uveřejníme na webových stránkách a přímo
v elektronickém systému nejpozději do
konce ledna 2014. V případě dotazů
kontaktujte prosím Ondřeje Šejtku na
adrese ondra@a-tom.cz. I zde platí, že
pro vedoucí, kteří si nerozumějí s elektronickou podobou formulářů, budou ke
stažení verze papírové.
Ondřej Šejtka

