Milí skauti a skautky z Brna,
držíte v rukou plán činnosti předsednictva okresní rady na roky 2017 – 2019.
Snažíme se v něm reflektovat, co je podle nás pro brněnské skauty důležité, v čem
se můžeme zlepšovat a jak k tomu může okresní rada svojí činností přispět.
Pracujeme pro vás a chceme, abyste věděli, co budou mít z činnosti okresu
brněnské oddíly a střediska. Společně tak můžeme skauting v Brně posunout zase
o kus dál.

váš tým okresní rady
Rádcovské kurzy
 okres již pracuje s vedením tří stabilních brněnských rádcovských kurzů
 chtěli bychom vyladit systém společného přihlašování, který umožní efektivněji nabírat
frekventanty a díky tomu zpřístupní rádcovské vzdělávání většímu počtu zájemců
 chceme zrealizovat nápad na výměnu lektorů a sdílení know-how mezi kurzy a vytvořit
společnou kostru rádcovského vzdělávání
Setkání vůdců oddílů
 pro vůdce oddílu není v Brně pořádána žádná pravidelná akce regionálního charakteru,
chceme proto takovouto neformální výměnu zkušeností zavést
Podpora personalistiky
 personalistiku na střediscích chceme podpořit intenzivním kurzem, na který pozveme i
externí lektory

Neformální setkání
 je pro nás důležité, že se činovníci v Brně znají i z jiných příležitostí, než z dětských akcí
nebo porad, chceme proto pokračovat v tradici neformálních akcí jako je bowling a grilování
Návštěvy střediskových rad
 okres si bude i nadále udržovat přehled o tom, co střediska pálí, a to formou návštěv
střediskových rad, vyhodnocováním hodnocení kvality, kontrolou táborů atd.
 střediskům nabízíme pomoc s řešením jejich problémů a jsme otevření zpětné vazbě
k činnosti okresu
Odměňování činovníků
 víme, jak důležité je děkovat činovníkům za jejich práci, střediskům proto nabízíme
konzultace či doporučení k návrhům na vyznamenání



vytvoříme manuál k odměňování, resp. vyznamenávání brněnských činovníků

Konzultace k dotačním projektům


střediska mají možnost konzultací svých dotačních či grantových projektů

Revizní činnost
 chceme, aby revize okresu probíhaly pravidelně dle revizního plánu a existovala úplná
dokumentace k revizní práci, každoročně by mělo revizí projít okresní hospodaření a
alespoň dvě podřízené jednotky okresu
 střediskům poskytneme metodickou podporu pro jejich vlastní revizní činnost

Nabídka služeb okresu
 chceme střediskům jasněji nabízet okresní servis a pomoc jednotlivých členů předsednictva,
je pro nás důležité jasně informovat o tom, na čem na okrese právě pracujeme a jak mohou
naše služby využít brněnské oddíly a střediska
Reprezentace u slavnostních příležitostí
 brněnští skauti bývají málokdy vidět na slavnostních či pietních akcích, chceme to změnit a
byli bychom rádi, kdyby byl okres každoročně zastupován alespoň na dvou veřejných akcích
Mediální vzdělávání
 nabídneme brněnských skautům každoročně jedno tematické školení z oblasti propagace

Skautský institut
 jsme rádi, že máme v Brně vlastní Skautský institut, okres proto činnost SU podporuje
propagací a příspěvkem z okresního rozpočtu, v budoucnu chceme koordinovat činnost
okresu a SU v Brně tak, aby byl program institutu částečně šitý na míru i našim oddílům a
střediskům

Celý plán činnosti předsednictva okresu najdete zde

