Projekt: Zakládáme nový oddíl

I. část ⎯ Máme nápad

Rozhodli jste se založit oddíl a chcete svůj úmysl sdělit střediskové radě? Začněte s informacemi na této
stránce. Dokument lze vyplnit a předjednat na středisku, nebo vás může pouze navést, jaké body je třeba mít
rozmyšlené.

1) Záměr nového oddílu
Popište záměr vzniku nového oddílu, na koho chcete oddíl cílit, kdo za nápadem stojí a čeho by nový oddíl rád
dosáhl. Nebojte se uvést i otázky, které vás pálí a středisko by vám s nimi mohlo pomoct.
Příklad (PŘEPIŠ): Přicházím se záměrem nového oddílu v Nové Vsi, mám předjednaný zájem a podporu od několika
rodičů. Oddíl by byl koedukovaný pro světlušky, vlčata, skauty a skautky.
Na začátek se do vedení chci pustit já (Tomáš Zavřel - Jupiter) a se mnou Jana Kulichová - Pampeliška. Já už kvalifikaci
mám, Pampeliška dříve skautovala a má ČZ, další kvalifikaci si chce doplnit. Navíc máme rozjednanou pomoc od
jednoho, možná dvou rodičů.
Klubovnu bychom chtěli zkusit domluvit s obcí nebo farností, pomůže nám v jednání středisko? Rádi bychom se
zapojovali do nějakých střediskových akcí. Má středisko nějaké podmínky a limity našeho zapojení?

2) Důvody vzniku
Proč jste se rozhodli pro nový oddíl? Napište vše, co vás k tomuto rozhodnutí posunulo.
Příklad (PŘEPIŠ): V Nové Vsi nemáme skautský oddíl. Nejsou tady ani kroužky. S několika rodiči jsme se shodli, že by
děti měli zažít skauting. Nyní je ve vesnici několik dětí, které by mohly oddíl navštěvovat.

Více k založení nového oddílu na Křižovatce:
-> www.skaut.cz/novy-oddil

3) Současný stav
Co vše jste už podnikli a s kým jste o novém oddíle mluvili? Co se vám povedlo vyjednat a s čím budete
potřebovat pomoci nebo si nevíte rady?
Příklad (PŘEPIŠ): Chceme založit nový oddíl přímo v Nové Vsi, už jsme předběžně mluvili s 10 kluky a 8 holkami.

4) Vize nového oddílu
Co pro oddíl plánujete a kde ho vidíte za nějakou dobu jak v oblasti členské základny, tak vedení, spolupráce
s okolím nebo třeba zázemím oddílu. Uveďte krátkodobé či dlouhodobé cíle. Kde chcete být během prvního
roku? Kde během dalších třech?
Příklad (PŘEPIŠ):
- V prvním roce získáme 10 členů.
- Oddíl bude mít 2 družiny.
- Každý měsíc se uskuteční víkendová oddílová akce – jednodenní nebo vícedenní výprava, rukodělná akce nebo akce
zaměřená na významnou událost.
- V družinách zavedeme družinový systém.
- Členové se rozvíjejí pomocí materiálů – stezek, odborek, vlčků a světýlek.
- Budeme mít jednotná oddílová trička. Všechny děti budou mít skautský kroj nebo alespoň skautské tričko (polokošili).
- Oddíl do 2 let nebude potřebovat pro vedení žádnou výjimku, kvůli kvalifikaci vedení.
- Oddíl má klubovnu, kde mohou probíhat schůzky obou družin.
- Oddíl má dobré jméno a obyvatelé obce o něm vědí.
- Vedoucí se účastní dalších vzdělávacích akcích – Elixír, Poradní skála,…
- Oddíl se zapojí do společných akcích střediska a stane se jeho plnohodnotnou součástí.

5) Garant projektu nový oddíl
Příklad (PŘEPIŠ):
Pavel Novotný - Netopýr, výchovný zpravodaj střediska Via Telč, netopyr-vychovny@skaut.cz, tel.: 123 123 123

Více k založení nového oddílu na Křižovatce:
-> www.skaut.cz/novy-oddil

