Z prá va o h osp o da ř e n í
PŘÍJMY

VÝDAJE

Členské příspěvky

18 300,- Kč

Odvod čl. příspěvků

13 020,- Kč

Státní dotace (MŠMT)

13 779,- Kč

Materiál

15 476,- Kč

Dotace st. samosprávy

0,- Kč

Služby

799,- Kč

Dary

0,- Kč

Režie

4000,- Kč

Ostatní

4,86 Kč

Opravy

223,- Kč

Příjmy na akce

52 800,- Kč

Výdaje na akce

50 360,- Kč

S vlivem na daň

0,- Kč

S vlivem na daň

0,- Kč

Celkem

84 883,86 Kč

Celkem

83 878,- Kč

Poděkování
spolupracovníkům a partnerům
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří středisko
podporují. Naše díky patří hlavně rodičům a Základní škole
Bratří Čapků.
Poděkování taktéž patří činovníkům střediska, kteří
s úpickými dětmi a mládeží pracují bez nároku na honorář,
v rámci dobrovolnické práce.
A s poděkováním nesmíme zapomenout i na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, které je naším hlavním a
zároveň jediným donátorem.

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko ARAUKARIT Malé Svatoňovice,
Náměstí Karla Čapka 147,
542 34 Malé Svatoňovice
IČO: 60153555
Číslo účtu: 245541702/0300

Schváleno střediskovou radou dne 15.4.2014.

Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko ARAUKARIT Malé Svatoňovice
http://junak.upice.cz/
Náměstí Karla Čapka 147,
542 34 Malé Svatoňovice
Skautské středisko Araukarit vzniklo v roce 1969
v Malých Svatoňovicích a navázalo na činnost
oddílů vzniklých po r. 1945. Po sametové revoluci
znovu obnovilo činnost a do kluboven v Malých
Svatoňovicích se scházely děti z širokého okolí:
Batňovic, Havlovic, Malých a Velkých Svatoňovic,
Odolova, Petrovic, Strážkovic, Trutnova a Úpice.
Jelikož postupem času začaly převládat děti z Úpice
a jelikož v Malých Svatoňovicích nám nebylo
umožněno se scházet ve vyhovujících podmínkách,
přesunuli jsme naše působiště v roce 2008 přímo do
Úpice.
Začali jsme tzv. od nuly a po vydařených náborech
v ZŠ Bratří Čapků rozjeli činnost zhruba tří desítek
dětí přímo z Úpice.

Složení řídících a kontrolních orgánů

Členská základna

STŘEDISKOVÁ RADA

Vývoj 2011-2013
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rok 2011
49 členů

7-15 let

rok 2012
48 členů

16-18 let

19-26 let

rok 2013
69 členů

-

Kateřina Havlová

-

David Jiřička

-

Ondřej Kult

-

Lenka Suchánková

-

Daniel Umlauf

nad 26 let
REVIZNÍ KOMISE
předseda: Aleš Jansa

Naše oddíly
Komáři – kluci ve věku zhruba 6-10 let
1. smíšený – kluci a holky ve věku zhruba 10-14 let
Ingwivvvingwi – mladí lidé ve věku zhruba 21-31 let

Naše klubovna
- je v suterénu objektu tělocvičny ZŠ Bratří Čapků,
- každý týden se v ní uskuteční až 5 schůzek,
- je to jediné zázemí ve městě pro naši pravidelnou
činnost s dětmi z Úpice a nejbližšího okolí.

členka: Lenka Kostelecká

Rekapitulace minulého roku
Rok 2013 byl pro naše středisko
st
velmi významný – po
5 letech skautování v Úpici došlo v oddílech mladších
členů ke generační
genera
obměně. Ti, co v září 2008 začínali
coby děti,
ěti, vyrostli do věku,
v
ve kterém se už spolupodílí
na vedení úplně
úpln nové generace dětí, nováčků z 1.-3.
tříd
íd základní školy. Po letních prázdninách jsme
uspořádali
ádali úspěšný
úsp
nábor ve třídách základních škol a
to se projevilo
pro
80% navýšením počtu dětí v našich
oddílech.
oddílech
S dětmi
tmi pracujeme v rámci dvou oddílů mladších
členů:: „1. smíšený oddíl“ a „Komáři“.
„Komá
Každý týden se
scházíme na schůzkách
sch
v klubovně v suterénu objektu
tělocvičny
locvičny ZŠ Bratří
Brat Čapků (v rámci jednotlivých
družin to je až 5 schůzek v rámci týdne v délce trvání
1,5-2
2 hod každé z nich.
Každý
ždý měsíc
m
vyrážíme s dětmi na jednodenní až
třídenní
ídenní výpravy či akce. Ať už v rámci města Úpice či
blízkého okolí, tak do vzdálenějších
vzdálen
koutů. Jen v roce
2013 bylo takových akcí 30!
30 Jen namátkou –
Tříkrálová
íkrálová sbírka, při
p níž se nám na Kvíčale a Velbabě
podařilo
ilo vybrat 3393,3393, Kč pro Charitu Červený
Kostelec; Svatojiřská
Svatoji
výprava – dvoudenní výprava
pro všechny chlapce k poctě jejich patrona; Přechod
Jestřebích
ebích hor – akce pořádaná našimi rovery (od 19
let výše) pro děti
d nejen z trutnovského okresu;
Výprava do matičky
m
Prahy – setkání se se spřáteleným
oddílem z jiného skautského střediska; Betlémské
světlo – uspořádání dovozu plamínku z Betléma do
Úpice a umožnění
umožn
jeho předání na veřejné akci na
vyzdobeném úpickém náměstí…
nám
Vyvrcholením činnosti oddílů je společný letní tábor
v délce 15 dní.
dní Bez jakýchkoli vymožeností moderní
doby se učíme
u
být lepšími - jeden k druhému i ve
vztahu k přírodě.
Věříme,
íme, že skautská
výchova má svůj smysl
a užitek. Pro sebe sama,
pro město,
ěsto, v němž žiju,
a i pro celou společnost.
spole

