Vážení rodiče,
blíží se konec roku a s ním i doba pro úhradu členských příspěvků na příští rok. Dovolujeme si Vás
tímto informovat o změně výše příspěvku, která byla pro kalendářní rok 2019 stanovena na
1.000,- Kč na jednu registrovanou osobu *
Důvodů pro navýšení příspěvků je hned několik. S ohledem na zachování vzájemné důvěry i na to, jak
nepopulární navyšování členských příspěvků je, bychom Vás touto cestou s těmito důvody rádi
obeznámili.
Výše členského příspěvku je každoročně stanovena na základě vyvíjející se ekonomické situace
i provozních a investičních potřeb naší organizace. I přes to, že Junák čerpá finanční prostředky
z vlastních zdrojů (např. pořádáním letních příměstských táborů, pronájmem prostor) a je
podporován dotačními programy státního rozpočtu a rozpočtu územních samospráv, je nezbytné část
nákladů uhradit právě prostřednictvím příspěvků spojených s registrací člena v organizaci.
Členský příspěvek, který za své děti každoročně hradíte, se skládá z několika částí, které slouží pro
úhradu veškerých nákladů spojených s členstvím Vašeho dítěte v Junáku. Jedná se o:
-

-

náklady na odvod vyšším organizačním jednotkám Junáka (KRJ Libereckého kraje a ústřední
orgány), které slouží na zajištění administrativního zázemí organizace, vydávání časopisů pro
členy, metodické a programové podpory, realizace celostátních akcí, apod.,
náklady na běžný provoz (vybavení kluboven, kancelářské potřeby, sportovní potřeby a další
materiál pro program schůzek, nářadí, energie, údržba),
náklady spojené se zajištěním bezpečnosti Vašich dětí (úrazové pojištění, pravidelné revize
objektů kluboven),
náklady na vzdělávání vedoucích pro zajištění kvality a bezpečnosti připravovaného
programu a akcí,
náklady na výrobu a distribuci členské slevové karty,
investiční náklady spojené s údržbou, opravami a novými investičními záměry a tvorbu
rezerv.

Kromě zvyšujících se provozních nákladů a odvodu Ústředí Junáka bychom rádi získané prostředky
vložili do investic na naší skautské základně - Ostrově. Konkrétně plánujeme v roce 2020 zahájit
dlouhodobě plánovanou přestavbu malé bývalé klubovny, tzv. Domečku (objekt mezi hlavní
klubovnou a venkovními toaletami). Tento prostor bychom rádi přestavěli do podoby jednoho
samostatného uzavřeného celku, zahrnujícího kromě nových kluboven a nových společenských
prostor, vhodných mimo jiné k přespávání i vnitřní kuchyň, toalety a sprchy, sklad a archiv. Celkově
by se tak zvýšil komfort Vašich dětí při pobytu na Ostrově zvláště v zimních měsících. Na tento záměr
máme zpracovánu projektovou dokumentaci a vydáno pravomocné stavební povolení.
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V současné době je objekt Domečku půjčován i dalším skautům z celé republiky. Plánovaná přestavba
by umožnila nejen zvýšit komfort těchto skautských hostů, ale i navýšit stávající kapacitu a prodloužit
dobu možných plánovaných pobytů, které jsou nyní limitovány zejména zamrzající vodou ve
venkovních prostorách toalet a kuchyně. Oba tyto aspekty by výrazně pomohly k navýšení finančních
prostředků střediska plynoucích z pronájmu tohoto objektu, které budou vloženy do dokončení
kompletní přestavby.
Jsme si vědomi toho, že navyšování příspěvků není přijímáno s nadšením. Věříme však, že náš záměr
povede ke zkvalitnění skautského života na Ostrově a zvýšení finanční soběstačnosti našeho střediska
a že tím přispějeme k zajištění dobré budoucnosti skautského hnutí v Turnově.
Členské příspěvky, prosíme, uhraďte na bankovní účet střediska č. 2100954214/2010 nejpozději do
6. 1. 2019**. Platba bude probíhat výhradně bezhotovostně. V případě jakýchkoliv problémů
s uhrazením stanovené částky se neváhejte obrátit na své oddílové vedoucí.
Rádi Vám zodpovíme a vysvětlíme případné dotazy a nejasnosti.
Děkujeme za pochopení.

Stanislav Šéfr
vedoucí střediska

Ivana Šonská
zástupce vedoucího střediska

* Majitelé STS telefonního čísla navíc 200,- Kč za každé číslo.
** Prosíme na tento účet posílat pouze částky za členské příspěvky. Pokud byste rádi věnovali částku vyšší, prosíme o
převedení částky převyšující limit členského příspěvku na transparentní účet střediska č. 2600923414/2010. Děkujeme.

Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s.
Koňský Trh 200, 511 01 Turnov
IČO 15045480
Bankovní spoj.: Fio banka, a.s., č. ú. 2100954214/2010
www.scouting.turnov.org

Ing. Stanislav Śéfr - vedoucí střediska:
Tel. 733 745 972
E-mail: stika@turnov.org
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