PRED AKCIOU
POZVÁNKA

PLÁNOVANIE
KEDY? mesiac pred akciou
KTO? 1 človek zodpovedný + úzky
tím organizačný, nie celá OR, podľa
dĺžky a typu akcie (1-4?)
KDE? zarezervovať ubytovanie, čo
najskôr (ideálne na začiatku roka,
ak to už vieme)
 vybavenie: spanie,
kuchyňa,
cesta
JEDÁLNIČEK:
zodpovedný
človek
(nemusí byť v organizačnom
tíme), kto a kedy nakúpi


3 týždne pred

začiatok a koniec (miesto a čas), miesto (ak nie je tajné), návratka,
kontakt na zodpovednú osobu, cena, čo si doniesť so sebou, dokedy sa
prihlásiť, preukážka?, lístok vlak?

spôsob: na družinovke, list, FB udalosť?, mail, plagát

nahlasovanie účastníkov týždeň pred akciou, ideál cez radcov
AKO?






cieľ, čo chceme dosiahnuť, podľa celoročného plánu
symbolický rámec (SR) podľa etapovej hry/samostatný
aktivity, ktoré určite chceme zakomponovať
ročné obdobie, ako to vieme využiť v programe?
ideálne miesto (aktivity, ročné obdobie,...)

PROGRAM:
 cieľ
 SR, nielen postavy, prostredie, ale aj príbeh, či dáva zmysel,
dôraz na dostatočné pripomínanie, vysvetľovanie a pochopenie
 aktivity, ktoré chceme, ich logické usporiadanie
 jednodňová akcia: bodový scenár
 3-a viac: matica (15/30min/hod)
a bodový scenár
 rozpísané aktivity: kto je za ňu zodpovedný, koľko ľudí treba
na realizáciu, MTZ + kto zoženie, cieľ, dĺžka, pravidlá, miesto,
MOKRÁ alternatíva, priestor na review, zhodnotenie (ak treba)
 určiť dôležitosť aktivít

PO PLÁNOVANÍ

miesto zarezervovať

pozvánku stihnúť poslať 3 týždne pred, zodpovednosť radcov
zistiť, kto pôjde, počty nahlásiť tomu, kto kupuje potraviny

celej OR predstaviť akciu, pripomienky?, čo od nich očakávame?:

podklady dať na oddielový disk (FB stránku) všetkým k dispozícii

osloviť pomocníkov OR/externisti

matica hotová 2 týždne pred akciou, bodový scenár najneskôr 3
dni, ideálne týždeň pred a nahodené na disku

zodpovedý za akciu kontroluje, či sú veci na disku, stráži termíny

v tíme si stanovovať deadliny na presný dátum, zodpovedný
kontroluje dodržiavanie

Kontrola:
 naplní program cieľ?
 SR, prostredie, postavy, príbeh, detaily
(nové mená veciam,...)
 je celá matica vyplnená? časová rezerva?
určené najdôležitejšie body, ktoré
nechceme vynechať?
 je program vyvážený? (6 oblastí
rozvoja), má vyvrcholenie?
 je za všetko niekto zodpovedný? máme
to rozdelené primerane? vie nám
pomôcť niekto iný? z OR/externista?
 pozvánka? miesto?
 lekárnička, foťák, kuchár?, prezenčka
 rituály

TESNE PRED
AKCIOU

nahlásili sa všetci? koľko
členov OR ide?, treba sa špeciálne
pripraviť na počasie,
cestu(výluky,...), sú všetky aktivity
pripravené? treba ešte nejakú
domyslieť? niečo dokúpiť?

PREZENČKA

POČAS
AKCIE
PO AKCII













kto je zodpovedný za celú akciu, cestu, jednotlivé aktivity
vyzbierať návratky + peniaze, skontrolovať preukazy poistenca, prezenčka (1.
zodpovedný za akciu)
zodpovený človek sleduje čas a dbá, aby sa plnil program
ďalšie aktivity aby sa začali pripravovať dostatočne vopred
ako sa cítia účastníci po psychickej a fyzickej stránke? netreba upraviť
program?
je potrebné stretnutie OR?
rituály
zhodnotenie: účastníkmi aj OR

tím, OR: ako sa spolupracovalo? čo sme sa naučili? čo sa najviac páčilo? čo už nerobiť/robiť inak?
zodpovedná osoba čo najskôr odovzdá oddielovej vodkyni prezenčku a pošle záverečnú správu, vypýta od
fotografa fotky, príp. ich pretriedi a pošle oddielovej
dobrovoľné: vybrať pár fotiek a napísať pár slov na zborovú stránku

MATICA

BODOVÝ SCENÁR

