
Zveřejněno 29. 3. 2023

Přehled strategických témat

Podpora činovníků

garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v únoru 2021 - závěrečná zpráva

Výchova k nástupnictví

garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz

zadání

téma bylo naplňováno jako součást ST Podpora činovníků a uzavřeno v únoru

2021 

Středisková společenství

garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz

zadání

téma bylo naplňováno jako součást ST Podpora činovníků a uzavřeno v únoru

2021 

Dobrovolná práce na ústřední úrovni

garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v prosinci 2019 - závěrečná zpráva

Podpora činnosti výchovných zpravodajů

garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v únoru 2021 - závěrečná zpráva

Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání

garant : Mukóki - Filip Hlavinka, �lip.hlavinka@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v prosinci 2020 - závěrečná zpráva

Řízení kvality akcí
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garant: Mukóki - Filip Hlavinka, �lip.hlavinka@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v únoru 2021 - závěrečná zpráva

Dostupnost vzdělávání a informace ve vzdělávání

garant : Mukóki - Filip Hlavinka, �lip.hlavinka@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v srpnu 2020 - závěrečná zpráva

Interní komunikace

garant: Permi – Petr Vaněk, petr.vanek@skaut.cz

zadání 

téma bylo uzavřeno v únoru 2020 - závěrečná zpráva

Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků

garant: Mukóki - Filip Hlavinka, �lip.hlavinka@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v únoru 2022 - závěrečná zpráva

Získávání nemovitostí

garant :  Ještěr – Ivo Brzobohatý, ivobrzo@seznam.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v prosinci 2019 -  závěrečná zpráva

Soběstačnost a fundraising

garant: Josef Výprachtický - José, kancelar@skaut.cz

zadání  

téma bylo uzavřeno v listopadu 2020 - závěrečná zpráva

Hodnocení kvality

garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřené v březnu 2020 - závěrečná zpráva

Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu

garant: Rozárka - Barbora Tichavová, bara.tichavova@skaut.cz
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zadání

Podpora roverské výchovné kategorie

garant: Roverský odbor, Sid – Miroslav Martinek, sid@skaut.cz

zadání

Mezinárodní skauting pro mladší členy

garant: Fišer – Vojtěch Olbrecht, international@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřené v březnu 2023 - závěrečná zpráva

Ochrana a bezpečí dětí

garant: Jana Jirasová - Prcek, jana.jirasova@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřené v březnu 2023 - závěrečná zpráva

Zakládání nových oddílů

garant: Jerry – Ondřej Peřina, ondrej.perina@skaut.cz

koordinátorka tématu: Šárka Pavlásková, sarka.pavlaskova@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v prosinci 2022 - závěrečná zpráva

Přiměřenost administrativy

garant: Jerry – Ondřej Peřina, ondrej.perina@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v prosinci 2019 - závěrečná zpráva

Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti

garant: Permi – Petr Vaněk, petr.vanek@skaut.cz

zadání

Příroda a pobyt v ní

garant: Ekologický odbor, Pírko – Anna Šlechtová, anna.slechtova@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v dubnu 2021  - závěrečná zpráva

Aktivní občanství
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garant: odbor Skauti na Zemi, skautinazemi@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v únoru 2022 - závěrečná zpráva

Dospělý nováček

garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz

zadání

téma bylo uzavřeno v prosinci 2022 - závěrečná zpráva

Hospodaření a kontrola

garant: Jóňa - Markéta Olišarová, marketa.olisarova@skaut.cz

zadání

téma bylo ukončeno v březnu 2023 - závěrečná zpráva

Fungování družinového systému

garant: Rozárka - Barbora Tichavová, bara.tichavova@skaut.cz

zadání

téma bylo ukončeno v březnu 2023 - závěrečná zpráva

Máš-li zájem se do naplňování některého ze strategických témat zapojit, obrať se

přímo na jeho garanta nebo na e-mail

strategie@skaut.cz .

Děkujeme!
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