Rychlý pomocník při zakládání oddílu
Navázat spojení se střediskem
Kontakt na jednotky v okolí najdeš na www.skaut.cz/mapa
nebo na www.mapy.cz po zadání slova „skaut“ v možnosti „vyhledat v okolí“.

Odškrtávej
si zvládnuté
body!

Klubovna
Zeptej se na obci, farnosti, ve škole, u rodičů, střediska.

Členská základna
Oddíl tvoří skupina s nejméně 12 mladšími členy. Středisko ti pro rozběh může udělit z tohoto počtu výjimku
– nelekej se pokud na začátku pracuješ nějakou dobu s méně dětmi – když budeš mít zajímavý program, časem
se to rozkřikne a zájemci přibudou (pozor největší zájem rodičů je v září a může se ti stát, že až po roce činnosti
tak budeš mít dost dětí).

Nábor dětí
Mrkni na www.skaut.cz/nabory

Sestavení týmu vedení oddílu, včetně rádců
Potřebuješ kolem sebe spolehlivé lidi – je to to úplně NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – táhnout vše sám je nejrychlejší cesta
k vyhoření a rychlému konci, neboj se oslovit i přátelé mimo skauting.
Mrkni na www.skaut.cz/tym-vedeni-oddilu

Vedoucího s příslušnou kvalifikací pro vedení oddílu
Vedoucí a alespoň jeden zástupce – vůdcovská zkouška. Středisko ti po zvážení může udělit dočasně také v tomto
výjimku, pokud ti ale “papír chybí” neváhej a najdi si co nejdříve vhodný kurz (vzdělávací akce na www.skaut.cz/akce)
– najdeš tam spousty inspirace a podpory. Zdaleka ne každý kurz je vhodný pro starší nováčky mající povinnosti
k rodině a v práci, ale nevzdávej to a hledej – jsou i víkendové kurzy zaměřené zejména na ně.

První komunikace s rodiči
S rodiči by měl komunikovat vedoucí oddílu, o komunikaci a budování vztahu s rodiči na

www.skaut.cz/komunikace-s-rodici
Komunikace s obcí

Pokud navážeš komunikaci s obcí, může oddílu pomoci nejen s klubovnou. Řada obcí své skautské oddíly finančně podporuje, je dobré ale nabídnout obci něco viditelného na oplátku – obec to většinou ocení – ať už třeba
krojovou účast na pietních akcích, akce pro veřejnost, pomoc starším spoluobčanům, s úklidem obce apod.

Plán na první měsíce (kalendář akcí)
S plánováním pro oddíl ti pomůže e-learningové video na https://youtu.be/UHVisAZ2uWU

První schůzka
Je vhodné načasovat tuto schůzku co nejdříve po náboru. Při delší prodlevě hrozí, že nadšení z dětí vyprchá.
Cílem první schůzky je zejména to, aby se děti navzájem poznaly, ale hlavně, aby ze schůzky odcházely nadšené.

První výprava
I tady by měl nováček dostávat všechno postupně, po menších soustech.

Oddíl oficiálně záložen
Oddíl je založen usnesením střediskové rady.

Doplnění informací ve skautISu
SkautIS je interní informační systém, který slouží ke správě veškeré agendy organizačních jednotek – od registrace, přes hospodaření až po správu časopisů. Dostupný je na této adrese https://is.skaut.cz

Rychlý pomocník při zakládání oddílu
Stojíš před velkou výzvou, něčím co je pro tebe nové a neznámé. Založení nového oddílu může být pro mnohé
cizí oblastí, ve které bychom ti chtěli pomoci se rozkoukat. Tento list bude tvůj průvodce několika úkoly,
na které by při založení oddílu nemělo být zapomenuto. Ovšem pořád se jedná pouze o seznam úkolů,
které tě na všechny situace nepřipraví, proto ho ber jako svého prvního pomocníka.
Pro více informací se mrkni na www.skaut.cz/novy-oddil
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