Ekonomické informace
Vážení kolegové,
zdravíme vás po horkém létu, které jste, jak
pevně věříme, strávili v pohodě a tábory se
vydařily k vaší spokojenosti! Jako tradičně vám v
září přinášíme KRU nabitou informacemi o
nejdůležitějších termínech vyúčtování, o změnách
na ústředí, o plánovaných akcích a zajímavých
nabídkách. Čtěte prosím pozorně:
- do 20.9. - projekty na rok 2016 neorganizovaná mládež a zahraniční akce
- do 10.9. - vyúčtování letních táborů
- do 31.10. - vyúčtování ostatních dotací obecně
- do 30.11. - nájmy a energie kluboven
Žádáme vás o dodržení termínu vyúčtování,
elektronické formuláře se po termínu
vyúčtování automaticky uzavřou a jsou
nedostupné. Upozorňujeme především ty
oddíly, které mají s dodržováním termínů
každoroční problém. Pamatujte na to, prosím.
Děkujeme.
Letní tábory termín vyplnění
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
vyúčtování letního tábora.
Jarní tábory- dotace za jarní tábory byly
poslány během prázdnin.
V případě, že některý z oddílů dotaci neobdržel,
informujte prosím Alici Pařízkovou na
tel.233910486.
Zelené víkendy, Pohádkový les, Regionální
akce – akce konané v I.pololetí roku měly termín
odeslání do 31.7.2015. Dotační příspěvky jsme
posílali průběžně na oddílové účty. Žádosti o
dotace za akce konané od července do října, a
které nebudete uvádět v PD I-Výpravy, vyúčtujte
nejpozději do 31. 10. 2015. Dotace budeme
posílat nejdříve koncem října po vyplacení vašich
žádostí v PD Výpravy.
– PD I - výpravy - začátkem září bude
zpřístupněn v elektronické evidenci formulář na
proúčtování dotace za jednodenní a vícedenní
akce oddílu – uvádět můžete akce z celého roku.
Podmínkou jsou přiložené seznamy účastníků s
datem narození, adresou bydliště a rozpočtem
nákladů. Je třeba přiložit i kopie dokladů za
uvedené náklady.
Formulář lze vyplnit
nejpozději do 31.10. Po tomto datu se formulář
uzavře.
Výchovné akce - sledujte prosím webové
stránky a formuláře. V letošním roce dojde
pravděpodobně k mimořádnému zvýšení dotace
za výchovné akce z obvyklých 80,- Kč na 130,Kč na účastníka a den do maximálně 70%
celkových nákladů. Nutností ale bude dodržet
podmínku pro získání této dotace - akce musí
být opravdu výchovná.
Nájmy kluboven – předpokládáme stejné
podmínky jako v minulých letech. V loňském
roce jsme zaznamenali opět mírný nárůst
požadavků, to se bohužel odrazilo na snížení
vyplacené dotace, protože objem financí v této
kapitole je každý rok přibližně stejný. Dotace
bude letos velmi pravděpodobně vyhlášena opět v
průběhu listopadu, výzvu zveřejníme na našich
webových stránkách. Opět upozorňujeme, že
nelze posílat vyúčtování za energie nebo vodné
ze zálohových faktur. Do celkových nákladů lze
započítat jen vyúčtované a uhrazené částky.

Projekty na rok 2016
Projekt „Zahraniční 2016“ – termín vyplnění
žádosti je nejpozději do 20. 9. 2015. Podmínky
pro vycestování i pro pobyt zahraničních
účastníků 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 300,- Kč na
účastníka a den a nesmí přesáhnout 70%
celkových nákladů. Pozor na akce rekreačního
charakteru - vzhledem ke krácení dotací
všeobecně, MŠMT chce podporovat jen opravdu
vzájemné výměnné akce. Formuláře najdete v
elektronické evidenci v sekci „formuláře“.
Věnujte prosím pozornost popisu a zhodnocení
akce a rozepište se také podrobněji u programu
akce. V případě, že oddíl vycestuje v průběhu
školního roku, přiložte souhlas vedení školy s
uvolněním žáků z výuky.
Projekt – „Neorganizovaná mládež 2016“ termín vyplnění žádosti je do 20. 9. 2015.
Pravidla jsou stejná jako v minulých letech.
Všeobecně – akce by měly být pravidelně,
alespoň 1x měsíčně, musí proběhnout na území
ČR a nelze sem zařadit tábory. Na formuláři je
třeba podrobněji rozepsat náklady. Znamená to
konkretizovat jednotlivé položky a uvést jejich
předpokládanou cenu. Tyto položky jsou závazné
a bude třeba je ve stejném složení vyúčtovat na
konci roku. Věnujte prosím pozornost jak
rozpisu předpokládaných nákladů, tak popisu
a zhodnocení akcí a 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 provedení práce, musí přiložit
jmenný seznam příjemců mezd a výši buď hrubé
mzdy nebo dohody, včetně konkrétně odvedené
Formuláře najdete v elektronické
práce.
evidenci v sekci „formuláře“.

Změny na ústředí
Od srpna nastoupila po Zdeňce Náhlovské na
místo účetní Helena Podaná, kterou na ústředí
zastihnete ve dnech-pondělí, úterý, čtvrtek od
8,00 do 16,30 hodin. Kontaktovat ji můžete na
mailu: helena@a-tom.cz či na tel.: 233 910 486.
Po mateřské dovolené se od září vrací Kateřina
Adamcová, která přebere od Alice Pařízkové část
agendy dotací. K. Adamcovou zastihnete ve
dnech po-pá od 8,30 do 15,30 na tel. 233 910 486
či mailové adrese kukatka@a-tom.cz.
Na Alici Pařízkovou se i nadále obracejte s
dotacemi na neorganizovanou mládež a dotacemi
čerpanými asociací přes KČT, od září však již ve
zkrácené pracovní době pondělí-čtvrtek od 8,00 13,00 hodin.

Nabídka vzdělávacích kurzů
Milí přátelé,
mám pro vás dobrou zprávu. Rada vzdělávání se
ještě neuložila k zimnímu spánku a je stále
aktivní v přípravě vzdělávacích aktivit pro
tomíky! Podzim budeme věnovat přípravě
zdravotníků. Zkusíme vyškolit nové zdravotníky
a těm zkušeným umožníme obnovení platnosti
osvědčení.
Další akce - zážitkový kurz je určena pro zkušené
vedoucí. Tento kurz není určený jen vedoucím,
ale také všem dospělým. Třeba absolventům
LTŠ, kteří jsou už přestárlí a na další LTŠ už
nemohou jet. Bližší informace naleznete na
stránkách asociace – záložka vzdělávání, nebo u
lektora kurzu.
Standa Prais - rada vzdělávání
Zdravotník zotavovacích akcí – zdravotní kurz
Skutečně zážitkový kurz pro zdravotníky. Kurz je
prospěšný každému, kdo pracuje s dětmi a
mládeží. Nejedná se jen o suchopárné povídání.
Přednášky doplňují praktické nácviky a ukázky.
Cílem kurzu je, aby každý účastník uměl
poskytnout první pomoc a věděl vše o roli
zdravotníka.
Termín: 23. – 25. 10. 2015 Kaprálův Mlýn a
20. – 22. 11. 2015 Domašov.
Pro úspěšné získání kvalifikace se musíte
zúčastnit obou víkendových kurzů.
Vedoucí lektor: František Serbus - Frodo, mobil
603 194 024, e-mail: frodo@kasiopea.cz

Na Krev
Akce Na Krev je koncipována jako víkendová
výprava čtyřčlenných týmů s povědomím o
poskytování laické první pomoci. Týmy si
prakticky vyzkouší první pomoc v simulovaných
situacích, jejichž obsah předem neznají.
Adrenalinové akce v terénu budou vyváženy
poklidnějšími možnostmi doplnění nových nebo
oprášení starých informací a dovedností. Na
konci víkendu si budete moci složením písemné
zkoušky obnovit platnost zdravotního kurzu a po
individuální domluvě i jiného zdravotnického
kurzu. Akce se můžete zúčastnit, po dohodě s
lektorem, i pokud nemáte celý čtyřčlenný tým.
Termín: 23. – 25. 10. 2015 okolí Brna.
Vedoucí lektor: František Serbus - Frodo, mobil
603 194 024, e-mail: frodo@kasiopea.cz
Zážitkový kurz pro náctileté
Kurz pro ty, co chtějí něco zažít a nebojí se
nových věcí. Zkusíme vám pootevřít dveře a
umožnit vám vyzkoušet si věci, o kterých jste
přesvědčeni, že byste je nikdy nezvládli. Hlavní
metodou, kterou na kurzech využíváme, je
metoda zážitku. Nejedná se tedy o žádné
suchopárné přednášky, nýbrž různé aktivity
zaměřené na fyzickou kondici, strategické
rozhodování, psychiku, komunikaci, ale i na
aktivity výtvarné či relaxační.
Termín: 28. 10. – 1. 11. 2015 zatím tajné místo.
Určeno pro 30 účastníků ve věku 15+ (horní
hranice věku není ničím omezena.)
Přihlásit se můžete na stránkách věnovaných
tomuto kurzu www.radacak.cz
Kontaktní osoba: Standa Prais, mobil 777 700
082, e-mail: prais@seznam.cz
Jednadvacítka 2014 - 2015
Ústředí Asociace TOM vyhlašuje pátý ročník
celorepublikové oddílové soutěže Jednadvacítka.
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, oddíly malé
(do 25 členů) a oddíly velké (nad 25 členů). Do
počtu členů se započítávají řádní, aktivní členové
oddílu do 18 let a vedoucí v přiměřeném poměru.
Jednadvacítka se koná ve dvou kolech. V prvním
půjde
o
zmapování
celoroční
činnosti
přihlášených oddílů (září 2014 - srpen 2015), v
druhém, finálovém kole, pak o praktické
dovednosti a znalosti.

Každý přihlášený oddíl nejprve vyplní 21 otázek
ve formuláři (formulář složí zároveň jako
přihláška), který vypovídá o jeho celoroční práci.
Některé údaje budou muset vedoucí soutěžících
oddílů doložit fotodokumentací či jinými
potvrzeními. Vyplněné formuláře posílejte na
ústředí Asociace TOM, uzávěrka první části
(odeslání soutěžního formuláře/přihlášky) je 25.
9. 2015. V případě postupu do finálové části
budete následně vyrozuměni.
Zástupci pěti nejlepších oddílů z prvního kola z
každé kategorie se utkají v praktických
dovednostech na podzimním finálovém klání. To
proběhne od 16. do 18. 10. 2015 na základnách
Asociace TOM. Malé oddíly budou soutěžit na
Polaně, velké oddíly ve Sloupu.
Těšíme se na nové oddíly, které se do
mezioddílového klání zapojí! Vítěze čeká
finanční příspěvek na oddílovou činnost, tak
neváhejte!
Konkrétně se jedná o částky 18 000,- Kč pro
první místo, 14 000,- Kč pro druhé místo a 8
000,- Kč pro třetí místo v první kategorii (malé
oddíly) a 28 000,- Kč pro první místo, 24 000,Kč pro druhé místo a 18 000,- Kč pro třetí místo
v druhé kategorii (velké oddíly). Pokud se
nepodaří příspěvky vyúčtovat letos, lze
prostředky čerpat v roce 2016, způsob využití
příspěvku je třeba konzultovat s ústředím. V obou
kategoriích budou oddíly umístěné na čtvrtém a
pátém místě odměněny hmotnými cenami.
Jednadvacítka se uskuteční pouze v případě,
že se do každé kategorie přihlásí alespoň tři
oddíly.
Vyplněné přihlášky (formuláře) zasílejte prosím
na adresu: omanek@a-tom.cz
V případě nejasností vám zodpoví vaše dotazy
Ivo Skoček - skocek@seznam.cz, 737 373 033,
nebo na ústředí Ondřej Mánek – omanek@atom.cz, 220 910 460
Přihlášky a další informace naleznete na:
http://www.a-tom.cz/clanek/17592jednadvacitka-opet-miri-mezi-oddily

Takže, tomíci, hurá do toho, ať máme letos
nejvíc projektů ze všech dětských organizací!
Tomíci, zapojíte se letos do projektu 72 hodin?
Vážení vedoucí, kamarádi, holky, kluci, připojíte
se s kamarády nebo rovnou s celým oddílem ke 4.
ročníku dobrovolnického projektu 72 hodin?
Vloni se zapojilo 212 tomíků v 11 projektech.
Překonáme letos tři stovky zapojených? Letošní
ročník se uskuteční v termínu 8. - 11. října. Své
nápady
můžete
registrovat
na
webu
www.72hodin.cz, můžete zde také pro sebe získat
super projektové tričko zdarma a pro své
kamarády jen za symbolických 30 Kč. V loňském
roce se zapojilo přes 21 tisíc dobrovolníků v celé
zemi a pracovali na téměř 450 projektech, letos se
čísla, doufejme, opět posunou vzhůru.
A co to vlastně těch 72 hodin je?
72 hodin je dobrovolnický projekt, který probíhá
přesně 72 hodin a to od čtvrtka 8. října 12.00 do
neděle 11. října 12.00.
Kdykoliv během této doby a zároveň na
jakoukoliv dobu se můžete se svými kamarády
pustit do nápadů pro zlepšení okolí nebo pro
pomoc druhým lidem. Jednotlivé projekty je
možné registrovat na webových stránkách
projektu, kde jsou pak zobrazeny na interaktivní
mapě.
Letošní motto zní: „Zasaď strom třeba se
starostou…“ a tak se letos budou především
sázet stromy. Česká rada dětí a mládeže nabídne
členským organizacím 100 ks vzrostlých stromů,
včetně veškerého příslušenství zdarma a proto
sledujte projektový web www.72hodin.cz, abyste
si stromy stihli objednat včas. A proč sázet strom
právě se starostou? Cílem projektu je také
podpořit vztahy s radnicí v místech, kde fungují
oddíly, skupiny a další dětské organizace.
Věříme, že posílení vztahů s představiteli města
nebo obce je prvním krokem ke spokojenému
fungování. No a uznejte sami, když budete kopat
jámu pro strom s panem starostou … nebude to
prima? Kde není starosta, může pomoc sportovec,
policista, youtuber, herec, novinář, babička,
zkrátka kdokoliv, kdo bude mít chuť.
Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i
jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou
akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou
zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k
nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je
vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už
dlouho chystáte …

Ondřej Šejtka, Česká rada dětí a mládeže

KUKLA 2016
Milí vedoucí,
nezapomeňte, že 27. února 2016 proběhne v
Chropyni pod taktovkou TOM Kamínek
umělecká přehlídka KUKLA. Nadcházející
podzimní měsíce přímo vybízejí k přípravě
divadelního představení, k nácviku taneční
kreace, složení oddílové básně apod.
O podrobnostech vás budeme informovat na
našem webu či mailem.

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně
V září 2015 připravilo ústředí
Asociace TOM.
Tel. 220 910 460 nebo mobil 777 322 785,
e-mail: ustredi@a-tom.cz
http://www.a-tom.cz

