Projekt: Zakládáme nový oddíl

II. část ⎯ Začínáme fungovat
Všichni už vědí, že zakládáte nový oddíl, pokračujete v dalších přípravách.
Shrňte střediskové radě, jak jste se posunuli.

1) Lidé
Kdo všechno může u nového oddílu pomáhat? Napište si obsazení oddílových funkcí a nezapomeňte i na další,
kteří vám nabídli pomoc například s provozním zajištěním klubovny či akcí.
Příklad (PŘEPIŠ): Vedení oddílu:
- Tomáš Zavřel - Jupiter - vedoucí oddílu - VZ, 3 roky vedl oddíl skautů, další zkušenosti…
- Jana Kulichová - Liška – zástupkyně vedoucího oddílu, dříve skautovala, má i čekatelskou zkoušku, je ochotna si udělat
zdravotnický kurz a vůdcovskou zkoušku do 2 let od založení oddílu, z pracovních důvodů bude volit víkendový kurz
Oddílová rada se plánuje scházet jednou měsíčně na 2 hodiny, v případě větší potřeby je možné se sejít i mimo
pravidelné termíny. Střediskových rad se bude účastnit Jupiter. Výchovný zpravodaj střediska přislíbil účast na prvních
schůzkách a akcích, dále se dohodneme na spolupráci. Další pomoc nabídli:
- maminka Anna Malá – nabídla pomoc s vařením
- tatínek Lukáš Černý – má dodávku a pomůže s přepravou věcí na tábor
- tatínek Pavel Kučera – nabídl pomoc s výmalbou klubovny a budoucí stavbou srubu

2) Zázemí jednotky
Pro fungování skautského oddílu je zázemí nepostradatelné. Kde se budete scházet na schůzky, jak vyřešíte
konání letních táborů nebo vybavení na výpravy.
Příklad (PŘEPIŠ):
Nový oddíl má podporu u farnosti a hlavně pana faráře. Nabídl oddílu zázemí fary i přilehlé zahrady k činnosti. To
bereme jako dočasné řešení. Do pěti let bychom využili nabídku obce a na obecním pozemku bychom si vystavěli
vlastní srub.
Potřebné vybavení na výpravy, které nezvládneme pořídit v prvním roce, zapůjčíme od 3. oddílu.
Na první tábor neplánujeme vyrazit sami, po dohodě se připojíme k táboru 3. a 5. oddílu.

3) Finanční plán (rozpočet)
Uveďte předpokládané příjmy a výdaje. Časový rozsah a detailnost finančního plánování diskutujte předem
s vedením střediska.
Příklad (PŘEPIŠ):
Předpokládaný rozpočet na první rok činnosti nového oddílu:

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

PŘÍJMY (Kč)
Dotace města na oddíl 3000
Podpora střediska pro oddíl 5000
Předjednané sponzorské dary 3000
Dotace z ústředí na nový oddíl 15000
Celkem 31000

NÁKLADY (Kč)
Metodické materiály 3500
Oddílové krojové doplňky 5500
Vzdělávání 4000
Drobné vybavení klubovny 9500
Kancelářský materiál 4000
Investice do táborového vybavení 4500
Celkem 31000

4) Programové priority
Na jaké klíčové věci se budete v programu zaměřovat. Uveďte v bodech bez ohledu na jejich časovou náročnost.
V případě dohody předložte střediskové radě i časový plán.
Příklad (PŘEPIŠ):
- První schůzky zaměříme na seznámení, s námi a mezi sebou.
- O schůzkách se budeme věnovat aktuálním věcem - státní svátky, Den zamyšlení, sv. Jiří
- Přes rok uspořádáme 4 celovíkendové výpravy, jedna bude s přespáním venku.
- Na první výpravě děti dostanou stezky - nováčky.
- Zapojíme se do veřejného dění, přivezeme Betlémské světlo a budeme ho se skauty a skautkami rozdávat.
- Oddíl se zapojí do celostátní akce Skautský dobrý skutek.
- Oddíl pojede na první tábor se spřáteleným oddílem.
-…

5) Název oddílu
Příklad (PŘEPIŠ): 23. oddíl Ježka v kleci

6) Další
Tato část je určena pro další rozšíření. Zeptejte se střediskové rady, jaké další informace potřebují doplnit.

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

