
Zveřejněno 3. 5. 2023

Strategické besedy

Od září 2022 pracujeme na Strategii 2030, kterou bude projednávat Valný sněm na

začátku roku 2024. Naše úsilí odstartovala analytická fáze, na kterou jsme navázali

návrhem širšího okruhu diskuzních témat, která vám teď předkládáme k diskuzi

a z nichž se některá propíší do Strategie 2030 jako strategická témata.

Cílem strategických besed je 

umožnit členkám a členům organizace, aby se vyjádřili  k jejímu  budoucímu

směřování,

zjistit, která témata aktuálně vnímáme pro budoucnost jako podstatnější než jiná,

Získat co možná nejširší paletu myšlenek, názorů, tipů, postřehů k jednotlivým

diskuzním tématům. 

Předpokládáme, že z diskuzí vyplyne množství velmi konkrétních podnětů pro další

práci. Strategické besedy jsou zároveň předsněmovou diskuzí před Valným sněmem

v roce 2024. Žádná další témata ani jiné formy předsněmové diskuze nebudeme před

nejbližším Valným sněmem z ústředí připravovat. Rádi bychom se koncentrovali

především na Strategii 2030. 

Náčelnictvo připravilo 11 diskuzních témat a aktivitu k jejich
prioritizaci

Název diskuzního tématu Podrobné zadání

Dotazník pro

vyplnění výstupů

z vaší besedy

Prioritizační aktivita

popis toho, jak aktivitu

realizovat  (přísl. část

dokumentu)

dotazník pro

vyplnění výsledků

Aktivní šíření skautingu zadání dotazník

Bezpečný skauting zadání dotazník

Dospělí v organizaci zadání dotazník

Environmentální výzvy zadání dotazník

Klubovny, tábořiště, základny zadání dotazník

Kvalita skautské výchovy zadání dotazník

Rangers a roveři zadání dotazník

https://krizovatka.skaut.cz/organizace/strategie/strategie-2030
https://docs.google.com/document/d/1NhprgTt8BEHkc7IH0AfSTbbVUULmcJM95-0X8EPJwWc/edit#heading=h.oms321err7oi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNUNK054GO44oKhRdDRKK1e80ZZCdK3vNa_D8ATmYfF8c_yw/viewform?usp=sharing
https://krizovatka.skaut.cz/files/d1e5f4e0-9633-4b11-bb98-0c459d64b28b
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpjZTUHxWcyIxqZwBgElAhwj1gWeNsHYwNZ3L0N7mviLbcSQ/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/f8769402-d154-4ab0-8f60-598489ed7491
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4F3X0o1s0N9uPrR1W4pjFI0McnS047mj6INlN1ekKlL0LzA/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/bbbd9c20-81c0-49a3-9e2f-4fff539a1416
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenMR2XGiB6ISAiY7s78R5EQTuwBbW-S3045uL7311ImMGZrQ/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/32456d4a-1416-4e76-a947-8e31d78a93af
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjT1--avIYparTmQj3CfxLcmkv3TgPxhR1ROTJhA6vs8kBng/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/c9119867-c482-408b-969a-2177ad188c3b
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQelXcVse3LMMOslXzpei1iBRBa3FhT4tGaLffP-BTNLNEWA/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/ed540b23-6fc9-4da0-839f-c3e9f9086656
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEbnhSfeKmItKU4osN6jWxPKo-XpsCSgcOY12m2WAUyr_SMQ/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/4173995a-8f8c-4996-8482-155f49ee1d0c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkQvO1G5-v0uC3szrELzWfrqrHjZavtBoGMzm3SwJgmFFi0Q/viewform?usp=pp_url


Rozvoj duchovního života zadání dotazník

Skautská výchova pro budoucnost zadání dotazník

Skautské vzdělávání pro

budoucnost
zadání dotazník

Udržitelný růst skautingu zadání dotazník

Doplnění nového tématu, pokud

vám mezi nabízenými nějaké

výrazně chybí

dotazník

Jak se zapojit do strategických besed

Domluvte se na středisku, že v rámci střediskového sněmu zařadíte minimálně

prioritizační aktivitu a diskuzi k jednomu z předložených témat. 

Domluvte se v oddíle, na kurzu (někde jinde) a svolejte strategickou besedu na

konkrétní termín a místo.

Dohodni se s alespoň dalšími dvěma zájemci o diskuzi na konkrétní téma, které

společně prodiskutujete. 

Zanes vaši besedu do mapky   - stačí vyplnit jednoduchý formulář  (v rámci

vyplňování lze zohlednit, zda je beseda otevřená pro širší skautskou veřejnost či

nikoliv).

Přijď na seminář pro organizátory, moderátory a zapisovatele strategických

besed, který pro tebe pořádá pracovní skupina Náčelnictva online

12. 4. a 16. 5. 2023 v 18 hodin. 

Sleduj web skaut.cz/ strategie2030, kde je seznam besed, na které organizátoři

zvou kohokoliv, kdo má zájem přijít. Sleduj skautské zpravodajství. 

Přečti si online návod na uspořádání besedy a zadání diskuzních témat (viz

dokumenty odkazované níže). 

Přijď na besedu. 

Jak strategickou besedu uspořádat a zaznamenat její výstupy

Každá beseda by, v návaznosti na výše zmíněné cíle, měla mít dvě části

Aktivitu na stanovení priorit v rámci diskuzních témat na 20 - 40 minut

a zaznamenání jejího výsledku do dotazníku  . 

Diskuzi nad některými ze zvolených témat přibližně na 60 až 90 minut na jedno

téma. Ke každému z témat existuje dokument s jeho podrobnějším zadáním

(zpravidla o 2 stranách).

https://krizovatka.skaut.cz/files/bd9828c8-3823-4a81-9ab4-5271b832fa69
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehgW2HTOlwLS-KSZGKyUsAMe9yDe5Yh7qDQJrUHEgsW1DvbQ/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/6660193f-e330-47ef-a9c5-1627f919de10
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOKLi4QMTkLuCWbKOuovVTBneYd4ZDirmv7qv7XYSpUm9a9Q/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/349cd41e-773b-41b6-9868-c006a92b55c1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfampTMJHLd3CgPRjehpotlewzXM1f9vZ684sohAqbrpwXEGw/viewform?usp=pp_url
https://krizovatka.skaut.cz/files/d3afbc6e-71c0-44a6-858c-71c66bf34fa3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbCGEUs6BFibyKE3xAOZF3z5_ZzLO8vBpBY-zoBQmdPArNA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG6yvqleXpkyoXNvQIGawXfBEAXOCt267ZbII4i5x1x7sDdg/viewform?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=cs&mid=1DY6S0C8XSuxzvc9qaQsOD3PfvKmZRys&ll=49.46132464152652%2C14.536795213671894&z=8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck1diXzk8Vk7-jk1TKB2mCBtNjhq8DIhFKqgcUbnyZLp1iSg/viewform?usp=sharing
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/strategie/strategie-2030
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNUNK054GO44oKhRdDRKK1e80ZZCdK3vNa_D8ATmYfF8c_yw/viewform?usp=sharing


Ke každému tématu je připravený dotazník, do kterého se zaznamenávají výstupy

z diskuze. Počítáme s tím, že otázky v dotazníku nebudou vyhovovat všem diskutujícím

skupinám. Není třeba se tím trápit. Ve všech je dostatek otevřeného prostoru pro

zaznamenání vašich myšlenek, aniž byste u toho byli svázáni přesným zněním otázky. 

Jaké dokumenty a další podporu mohu jako pořadatel besedy
(nebo její účastník) využít

Plakátek , který pořadatele i účastníky besed jednoduše navede na správná

místa. 

Online návod na uspořádání strategické besedy  včetně podrobného vzorového

harmonogramu. 

Prezentace pro základní seznámení s 11 diskuzními tématy. 

Dotazník pro aktivitu Stanovení priorit  (bod 2 vzorového harmonogramu). 

Zadání 11 témat a k nim 11 dotazníků (odkazy jsou výše v tabulce).

Předpřipravená pozvánka na besedu  (kterou lze využít jako základ pro tu vaši)

Systematicky zpracované výstupy ze strategických besed poslouží jako jeden ze

zásadních podkladů pro �nální výběr 2 - 7 strategických témat Strategie 2030.

Náčelnictvo a Výkonná rada mají velký zájem, aby strategických besed proběhlo co

nejvíce, aby se zapojilo co nejvíce jednotek a společenství. Díky tomu se nám podaří

připravit Strategii 2030, která bude odpovídat názorům členské základny. 

Formulář pro stanovení priorit
Strategie 2030
In Google anmelden, um den Fortschritt zu speichern. Weitere Informationen

* Gibt eine erforderliche Frage an

Kdy se beseda konala? *

Datum

mm/dd/yyyy

https://krizovatka.skaut.cz/files/20cbe6ec-f8b3-4f08-864a-0919b51d5057
https://docs.google.com/document/d/1NhprgTt8BEHkc7IH0AfSTbbVUULmcJM95-0X8EPJwWc/edit#
https://krizovatka.skaut.cz/files/f9c7caeb-d302-4000-868d-4649f0c92d7c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNUNK054GO44oKhRdDRKK1e80ZZCdK3vNa_D8ATmYfF8c_yw/viewform?usp=sharing
https://krizovatka.skaut.cz/files/a8a5b5d0-d7b1-4cdc-b983-1a693345fe9a
https://docs.google.com/document/d/1kFkAC-nhHBB5YykN-VaZb10O4M-UKpVFf2K_yUzq-fE/edit?usp=share_link
https://accounts.google.com/Login?continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfNUNK054GO44oKhRdDRKK1e80ZZCdK3vNa_D8ATmYfF8c_yw%2Fviewform%3Ffbzx%3D-2936514357786866312

