Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko MAFEKING Brno

Střednědobý plán střediska MAFEKING Brno
výjezdní rada konaná dne 24. 3. 2012 se shodla na následujícím plánu:
řešení

problém

termín

střediskové rady jsou
doménou kluků, dívčí
oddíl nedostává dost
prostoru

všichni účastníci budou dodržovat zásady férové diskuze,
vyzkoušíme na radách práci ve skupinkách a zadávání
konkrétních úkolů členkám dívčího oddílu atd., hlavní úlohu
nese moderátor (vedoucí)

okamžitě

nesoustavná spolupráce
s rodiči, zánik Klubu
přátel Junáka

pokusíme se obnovit Klub přátel Junáka a navázat na
předchozí činnost alespoň nepravidelnými akcemi, prvním
krokem bude získání vedoucího, iniciační akcí bude grilování
v areálu

květen
2012

vytrácení „skautského
ducha“ z činnosti

oddíly začnou více pracovat se základními skautskými
atributy – zákon, slib, kroje, symboly, historie

okamžitě

postupné vybydlování
chlapecké klubovny

docílit odstranění stávající stavby a nahrazení novou, která
bude mít odpovídající rozměry, dispozice, vybavení atd.

10 let

závislost na dotacích

zachovat a rozvíjet výdělečnou činnost – ubytování na
Chlébském, vytvoření sítě sponzorů (finančních i hmotných)
a to především z řad rodičů, vytvoření finančního plánu a
následné vytvoření finanční rezervy (rezervní fond)

okamžitě

nefunguje středisková
revizní komise

proškolit revizory a začít skutečně provádět revize
střediskového účetnictví

1 rok

je třeba zlepšit vztah
členů oddílů ke
společnému majetku,
zamezit ztrátám a ničení
majetku

zejména starší členky dívčího oddílu se budou aktivně
účastnit stavby tábora a naučí se používat a udržovat nářadí
a vybavení, postupně se budou tyto dovednosti šířit i mezi
mladší členky, do budoucna dojde k „vyrovnání sil“ a
vzájemné pomoci mezi oddíly

okamžitě

existuje přílišná a
kontraproduktivní rivalita
mezi oddíly

bude kladen důraz na spolupráci namísto soupeření, budou
se sdílet a navzájem přebírat dobré nápady, dojde k lepší
horizontální komunikaci mezi vedoucími oddílů a to i mimo
prostor střediskové rady

okamžitě

nevýrazná propagace

zavedou se minimálně dvě skautské nástěnky, jedna přímo
v areálu s rychlou obměnou aktualit, další jinde v Židenicích
s obměnou cca 4 x do roka, bude stanoven „nástěnkář“

květen
2012

otázka počtu členů

skautů a skautek je dostatečný počet, potřebujeme však
podpořit základnu vlčat a případně i světlušek, vhodné bude
založit vlčecí a světluškovský oddíl, následně zajistit hladký
přestup z mladších kategorií do starších

dva roky

nedostatek motivace
činovníků pro skautské
vzdělávání

bude zavedena motivace k vzdělávání formou prezentací
bývalých účastníků kurzů (i z jiných oddílů), nášivek nebo
odznaků na kroj

1 rok

oddíly dostávají od
střediska slabou zpětnou
vazbu

na střediskových radách bude věnována větší pozornost
dobrým a špatným momentům ve vedení oddílů, středisko
bude více hodnotit činnost oddílů

okamžitě

-

tento plán je závazný, může být měněn a doplňován jen usnesením střediskové rady

-

tento plán je veřejný a dostupný na požádání každému
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