
výchovná a je třeba to rozepsat v komentáři 
akce. Pozor na akce vodácké a lyžařské – svou 
povahou patří do víkendových akcí a jsou 
akceptovatelné spíše v zelených víkendech. 
Jen lyžařské konané pod odborným vedením 
s prokazatelně výchovnou náplní lze zařadit 
k výchovným akcím.
 - PD I - výpravy - v příloze máte formulář na 
proúčtování dotace za jednodenní a vícedenní 
akce oddílu – uvádět můžete akce z celého roku. 
Podmínkou jsou přiložené seznamy účastníků 
vícedenních akcí s datem narození a adresou 
bydliště a rozpočtem nákladů, stejným jako 
u jednotlivých akcí. Formulář pošlete prosím 
nejpozději do 31.10. na ústředí. Ještě jednou 
upozorňujeme, že do dotační částky mohou být 
započítáni jen účastníci od 6 do 26 let. Další 
podmínky jsou uvedeny na formuláři.
 - Nájmy kluboven – předpokládáme stejné 
podmínky jako v minulých letech. Dotace bude 
letos velmi pravděpodobně vyhlášena opět 
v průběhu listopadu, výzvu zveřejníme na 
našich webových stránkách. Připomínáme, že 
můžeme přispět jen na takové nájmy, případně 
energie, které prokážete již dokončeným vyúč-
továním. Nikoliv oproti zálohovým fakturám! Do 
celkových nákladů lze započítat jen vyúčtované 
a uhrazené částky. Změna termínu na vyúčto-
vání záloh ke konci roku je možná, pokud se 
obrníte velkou dávkou trpělivosti a houževna-
tosti při jednání s dodavateli energií. Podle naší 
zkušenosti je třeba se nejprve zaregistrovat na 
webových stránkách dodavatelů energií a po 
obdržení přístupového hesla je možné o změnu 
termínu požádat. Uspokojovat vaše požadavky 
budeme tak, jak jen to bude možné.       

Projekty na rok 2013
 - Projekt  „Zahraniční 2013“ – termín odeslání 
žádosti je nejpozději do 10.9.2012. Podmínky 
pro vycestování i pro pobyt zahraničních účast-
níků u nás jsou stále stejné. Dotace je určena 
pro děti a mládež od 10 do 26 let, délka akce 
musí být minimálně 5 a maximálně 14 dnů, 
dotace může být maximálně 50% nejlevnějšího 
způsobu dopravy. Pro zahraniční účastníky je 
dotace 250,- Kč na účastníka za den a nesmí 
přesáhnout 70% celkových nákladů. V případě, 
že oddíl vycestuje do zahraničí a ve stejném 
roce reciproční partner nepřijede, je třeba 
prokázat reciprocitu. Může to být smlouva 
mezi organizacemi o vzájemných návštěvách 
nebo například „zvací“ dopis s uvedením 
místa a termínu pobytu jak českých dětí, tak 
i děti partnerské organizace v ČR a s rozpisem 
programu návštěvy. Reciprocitu prosím doložte 
u výměnných zahraničních akcí uvedením kon-
taktu na partnera.
Pokud Váš oddíl uvažuje o účasti v delegaci 
dětí a mládeže, která naplňuje např. naše 
mezinárodní závazky (při partnerství se 
Slovenskem, Německem, Rakouskem,…), 
prosíme, abyste tuto formu zahraniční akce 
v úvodu Vaší žádosti zdůraznili. Vzhledem 
ke krácení dotací všeobecně, se MŠMT chce 
vyvarovat dotování akcí rekreačního charakteru 
a podporovat jen takové zahraniční akce, kde 
se jedná o zastupování nebo reprezentaci dětí 
a mládeže ČR, našeho spolku, a které nemají 
JEN rekreační charakter. V příloze je formulář 
na zařazení akce do projektu na rok 2013. 
Každá část výměny má jednu stránku. Věnujte 
prosím pozornost popisu a zhodnocení akce 

Milí kolegové,
po létě, plném jistě povedených táborů, výletů, splutých řek a zdolaných 
hor, k vám vypravujeme náš další informační občasník.

Vaše ústředí 

EKONOMICKÉ INFORMACE

Vážení kolegové,
dovolte nejprve krátkou rekapitulaci nejdůležitějších termínů:

- do 10.9. - projekty na rok 2013 - neorganizovaná mládež a zahraniční akce 
- do 10.9. - vyúčtování letních táborů
- do 31.10. - vyúčtování dotací obecně
- do 30.11. - nájmy a energie kluboven
Prosíme vás o dodržení termínu. Vyúčtování, která dorazí po tomto datu, vyří-
díme uspokojivě jen v případě, že budeme mít ještě volné dotační prostředky. 
 - Letní tábory - termín odeslání formulářů s vyúčtováním dotace za letní 
tábory je do 10.9. Dotace budeme posílat na oddílové účty nejdříve v průběhu 
října. Oddíly, které využijí dotaci na vybavení táborové základny nebo nákup 
táborového materiálu, musí přiložit kopie dokladů za pořízený materiál k vyúč-
tování letního tábora. Žádáme vás o dodržení termínu vyúčtování, opožděná 
vyúčtování nemusí být vyplacena v plné výši, protože na ně již nemusí být 
dostatek finančních prostředků. 
 - Jarní tábory - dotace za jarní tábory byly poslány během prázdnin. V případě, 
že některý z oddílů dotaci neobdržel, informujte prosím Alici Pařízkovou na tel 
233 910 486.
 - Zelené víkendy, Pohádkový les, Regionální akce – akce konané v I. polo-
letí roku měly termín odeslání do 31.7.2012. Dotační příspěvky za tyto akce 
budeme, stejně jako v loňském roce, budeme posílat až po odeslání dotací za 
tábory a za PD Výpravy. Předpokládáme, že to bude možné nejdříve koncem 
října. V případě, že nebudeme schopni uspokojit všechny vaše požadavky, 
budeme přihlížet k již vyplaceným dotacím a uspokojíme přednostně ty oddí-
ly, které ještě žádnou dotaci nečerpaly. Žádosti o dotace za akce konané od 
července do října, a které nemáte uvedeny v PD I-Výpravy, posílejte prosím 
nejpozději do 31.10.2012. I zde platí, že dotace budeme posílat nejdříve až 
koncem října. Připomínáme, že uvedené akce musí proběhnout na území 
ČR a dotace se vztahuje jen na účastníky od 6 do 26 let.
 - Výchovné akce - stále je možnost získat dotaci na vaše akce. Nezapomeňte 
prosím dodržet  podmínky pro získání této dotace - akce musí být opravdu 
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a rozepište se také podrobněji u programu 
akce. V případě, že oddíl vycestuje v prů-
běhu školního roku, přiložte souhlas vedení 
školy s uvolněním žáků z výuky.
 - Projekt – „Neorganizovaná mládež  
2013“ - termín na odeslání žádostí je do 
10.9. 2012. Pravidla jsou stejná jako v mi-
nulých letech. Všeobecně – akce by měly 
být pravidelně, alespoň 1x měsíčně, musí 
proběhnout na území ČR a nelze sem zařa-
dit tábory. Na formuláři je třeba podrobněji 
rozepsat náklady. Znamená to konkretizovat 
jednotlivé položky a uvést jejich předpoklá-
danou cenu. Věnujte prosím pozornost 
jak popisu a zhodnocení akcí, tak také 
rozepište podrobněji i program jednotlivých 
akcí. U materiálu, který převyšuje hodnotu 
40 000,- a tím patří do investičních nákladů, 
nelze žádat o dotaci. Oddíly, které budou mít 
požadavky na mzdy nebo na dohody o pro-
vedení práce, musí přiložit jmenný seznam 
příjemců mezd a výši buď hrubé mzdy nebo 
dohody včetně konkrétně odvedené práce.  
Upozorňujeme, že mzdové požadavky 
akceptuje ministerstvo spíše výjimečně a že 
první „síto“ provádí už naše ústředí.

Alice Pařízková

VOLEBNÍ SNĚM Asociace TOM
Důležité upozornění!
Volební sněm Asociace TOM se 
koná ve dnech 25.-27.ledna 2013 ve 
Svitavách. Stejně jako v uplynulých 
letech předpokládáme účast dvou 
zástupců z každého oddílu, jeden 
z nominovaných by měl být mladší 30 
let. Hlavní sněmovní jednání proběhne 
v sobotu, do Svitav bude samozřejmě 
možné přijet již v pátek odpoledne.
Před sněmem Vás ústředí osloví 
s prosbou o vyplnění nejméně jednoho 
dotazníku stran vnitřního života spolku, 
táborových škol apod. Dotazníky a další 
informace ke sněmu k vám vypravíme 
nejpozději v průběhu listopadu.

(ton)

JEDNADVACÍTKA JIŽ PO ČTVRTÉ 
Vážení vedoucí, 
ústředí Asociace TOM vyhlašuje již čtvrtý 
ročník soutěže pro oddíly Jednadvacítka!
Soutěže se mohou zúčastnit jak oddíly 
malé (do 25 členů), tak oddíly velké (nad 25 
členů). Soutěž probíhá ve dvou fázích - jed-
nou z nich je zmapování celoroční činnosti 
(r.2011-2012) právě prostřednictvím níže 
připojeného soutěžního formuláře, druhá 
část je zaměřena na praktické dovednosti 
zástupců vybraných oddílů na podzimním 
setkání ve Sloupu či Polaně.
V případě, že se rozmyslíte a do soutěže 
se budete chtít zapojit, zapište si prosím do 
svých oddílových kalendářů následující data:
do 15.září 2012 prosím pošlete na ústředí 
avizo, že se chcete se svým oddílem této 
soutěže zúčastnit ( eliskaec@a-tom.cz)
do 25.září 2012 prosíme o zaslání vyplně-

ných formulářů - prosíme o řádné vyplnění 
se všemi náležitostmi a podpisy. Je nám 
jedno, zda zvolíte mailovou či konzerva-
tivní poštu. Nezbytné přílohy, které porotci 
potřebují při hodnocení vašeho oddílu, 
zašlete prosím na ústředí v balíčku, nejlépe        
doporučeném (oddílové časopisy, které 
nejde skenovat...)
19.-21.10.2012 (Sloup, Polana) - víkendové 
hodnocení oddílů - v tomto termínu proběh-
ne závěrečné soustředění pěti nejlepších 
oddílů z každé kategorie. Každý postupu-
jící oddíl bude zastupovat pět soutěžících 
plus vedoucí nebo instruktor. Tento počet 
je nutné dodržet. Malé oddíly soupeří na 
Polaně, velké pak ve Sloupu.
V příloze naleznete soutěžní formulář a kri-
teria soutěže, jak jsou jednotlivé disciplíny 
hodnoceny.
V případě, že se do jednotlivých kategorií 
přihlásí jen minimální počet zájemců (za 
mezní považujeme 5 zájemců v každé kate-
gorii), vyhrazuje si ústředí právo akci odvo-
lat. K tomuto kroku bychom však přistoupili 
jen velmi neradi.

Tomáš Novotný

ČISTÝ TOMÍK V ZÁVĚRU LETOŠNÍHO 
ROKU

V letošním roce nebude prováděna kontrola 
účetnictví oddílů plošně. Kontrola se bude 
týkat pouze oddílů, které to měly domluve-
né při minulé kontrole. Tyto oddíly budou 
během listopadu vyzvány samostatným 
emailem. Plošná akce Čistý tomík, týkající 
se opět po několika letech všech oddílů, 
bude probíhat až v únoru - dubnu roku 2013 
a oddíly budou včas informovány o místě 
a čase kontroly.

Ilona Jaglová, předsedkyně revizní komise

DOREGISTRACE

Vážení kolegové,
nemáte nové zájemce, kteří by rozšířili naše 
řady?  Určitě jste měli šikovné děti na tábo-
ře, někteří z vás osloví se začátkem škol-
ního roku nejmladší dorost. Všechny nové 
tomíky rádi uvítáme! A jak doregistrovat 
nové zájemce? O tom už podrobně Ondra 
Šejtka, správce našeho elektronického sys-
tému evidence. 
Jak doregistrovat členy v elektronickém 
systému?
Milí kolegové, níže přikládáme návod, jak 
doregistrovat členy v novém elektronickém 
systému:
1) Doregistrace členů je naprosto identická 
jako registrace na začátku roku. Doregistraci 
provedete v elektronickém systému na 
adrese: https://evidence.a-tom.cz (některým 
z vás se zde zobrazí výzva, že je problém 
s certifikátem a že vám je doporučeno zavřít 
stránku, nemusíte se bát, na stránku 
normálně pokračujte)
2) V evidenci je nejdříve nutné se při-

hlásit. Uživatelská jména a hesla jste 
obdrželi na začátku roku, v případě 
problému se obraťte na Ondru Šejtku 

(ondra@a-tom.cz)
3) V evidenci lze členy přidat dvojím způ-

sobem.
a. V záložce „Člen“ zvolíte možnost „Nový“ 

a zde vyplníte údaje o doregistrovaném 
členovi (systém již sám pozná, že se 
jedná o doregistraci)

b. V případě, že doregistrováváte větší 
množství členů, můžete použít záložku 

„Import“, kde lze členy vkládat pomocí 
přiložené šablony

4) Jakmile členy uložíte, nemusíte již nic 
potvrzovat, systém je již vede jako dore-
gistrované.

5) Poslední  věc, kterou byste měli udělat, je 
vložit potvrzení o zaplacení příspěvku za 
doregistrované do systému. To provedete 
v záložce „Oddíl“ a zde je pole „Doklad 
o zaplacení“, kam příslušný obrázek, či 
jiný soubor s potvrzením vložíte (soubor 
musí mít max. 1,5 MB)

6) Z evidence se pak můžete odhlásit.

Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nechtěli 
doregistrovat členy elektronicky, můžete 
využít standardní postup a vyplnit papírový 
formulář, který zašlete na ústředí.
V případě jakýchkoliv problémů kon-
taktujte prosím Ondru Šejtku na emailu 
ondra@a-tom.cz

S díky Ondřej Šejtka 

UZÁVĚRKA TOMÍKA 
Uzávěrka říjnového Tomíka je 15.září. 
Pokud chcete poslat příspěvky Jiřímu 
Chourovi - j.chour@centrum.cz, nezapo-
meňte se prosím podepsat a fotky posílat 
ve velkém rozlišení.

Děkujeme, ústředí

„72 HODIN - RUKU NA TO!“
Startuje nový projekt České rady dětí a 
mládeže „72 hodin - ruku na to!“ Termín 
registrace je do 12. října 2012, kdy také 
tento projekt začíná. Spolu s projektem byl 
spuštěn i nový web www.nelibisemito.cz, 
kde můžete upozornit ostatní na nehezká 
a špinavá místa. Více informací jsme Vám 
poslali mailem a zároveň je vyvěsili na náš 
web www.a-tom.cz.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

• k Ekonomickým informacím lze stáhnout 
z www.a-tom.cz soubory: pdi_vypravy_
2012.doc, formular_nm_2013.doc, formu-
lar_projekt_zahranici_2013.doc

• k soutěži „Jednadvacítka“ lze stáh-
nout z http://procleny.a-tom.cz/clanek/
16420-soutez-jednadvacitka-se-blizi 
soubory: soutezni_formular_21.doc, krite-
ria_souteze_2012.xls

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně
Připravilo v září 2012 ústředí Asociace TOM.

Tel. 220 910 314 nebo mobil 724 015 733, 
e-mail: ustredi@a-tom.cz, http://www.a-tom.cz 


