
PŘIPOMÍNÁK 2017

Termíny, povinnosti, náležitosti , důležitá data

NA ZAČÁTKU ROKU :
 příkazní smlouvy vedoucích

POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ A ODPOVĚDNOSTNÍ  ZA ŠKODU
 formuláře a metodika jsou na webu
 nutná lékařská zpráva
 pro jistotu od všeho kopie

VNITŘNÍ GRANTY

 průběžně po každé akci-  formulář – v Excelu a aktuální systém hodnocení  je na webu,
stačí poslat email

 uzávěrka za první pololetí 30.6.2017
 konečná uzávěrka 30.11.2017
 po tomto datu pouze  prosincové akce,  a ty do 2.1.2017 o 10% bude snížena konečná

částka VG za nedodání podkladů včas 

Používejte správné formuláře

Nepoužívejte staré, anebo určené k jiným typům akcí.

Věková KATEGORIE

Jde o věkovou kategorii, pište teda kategorii podle tabulky a ne přímo věk účastníků.

Prezenčka

Do prezenčky je třeba psát všechny účastníky akce včetně vedoucích. Když bude teda na akci 
10 účastníků a 3 vedoucí, má být na prezenčce 13 jmen.

Vyplňujte všechny kolonky, i data narození a alespoň jednou větou popis akce a evaluaci.  

Vyplňte taky kategorii aktivit a v případě pravidelných akcí nenechávejte předvyplněné cíle
z původního formuláře.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Do  31.3.2017
200,-Kč pracující,
 70,- Kč studující, matky na MD, nezaměstnaní,
 10,-Kč –děti do 6 let
 registrační poplatek u nových členů 50,-Kč první rok(neplatí pro děti a mládež do 18 let)
 aktualizovaný seznam členů i s rodnými čísly



 platba buď v hotovosti nebo na účet 2100359220/2010 variabilní symbol je číslo klubu
 přihlášky pro nové členy jsou  na webu

TÁBORY

 nutná akreditace MŠMT pro hlavního vedoucího
 ŠVHT – Školení hlavních vedoucích táborů
 V případě většího zájmu je možné domluvit školení u YMCA T.S. v Podivíně
 hlavní vedoucí tábora musí být i v roce 2017 činným členem YMCA
 Hlášení táborů   -      do  30.4.2017,  formulář na webu
 Závěrečné zprávy  – do  10.9.2017  po ukončení tábora, formulář na webu

VÝROČNÍ ZPRÁVA A WEB
 Text a fotky do výročky do 15.3.2017 – fotky s větším rozlišením kvůli  tisku,  nestačí

poslat odkaz na stránky

GRAFIKA

 Na všech pozvánkách,  webových stránkách,  plakátcích musí být patrné,  že  jde o
klub YMCA Brno ( logo, název…),  ke stažení  je odsouhlasené logo na stránkách
YMCA Brno, pokud má klub vlastní logo uvádí VŽDY obě loga
Při nedodržení tohoto, pocítíte následky.

GRANTY A DOTACE
 nejlépe ihned po nápadu konzultovat s kanceláří
 skoro všechny granty mají uzávěrku na podzim, tak na to pamatujte

PLÁNOVANÉ AKCE YMCA BRNO

Moravské pracovní setkání, táborová základna   2.- 4. 6. 2017
YMCA World Challenge Hod na koš, náměstí Veverská Bítýška  3. 6. 2017 
Modřícká bitva 24.6.2017
Tábor Svišti 8. – 22. 7. 2017
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