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5. 
Zápisy z jednání pracovních skupin  

a k pracovním dílnám 
 
Vzdělávání a zapojování organizátorů 
sobota 9:15 – 11:15 
 
Úvodní slovo předsedy 

• počet organizátorů s platným osvědčením - aktuálně máme 140 držitelů platného 
osvědčení OHB a OHB-Vedoucí BRĎO a 344 držitelů kvalifikace Hlavní vedoucí dětských 
táborů 

• Jak tyto organizátory zapojit do činnosti: inzerce na Mozku, FB. skupina Organizuji s HB, 
e-mailová konference, Organizátorská konference 

• Jak se nový organizátor dostane do e-mailové konference? Zadáním po absolvování 
kurzu. 

 
Překážky zapojení (nových) orgů do organizování: 

• malá prestiž kurzu OHB 
• živelné vytváření týmů v rámci kurzu (lidé si “nesedí” a po garantované víkendovce už 

nepokračují) 
• nejednoznačnost pozice garanta (nesednou si často - je to dost narychlo, Cestičky jsou 

hodně intenzivní) 
• chybí více možností osobního kontaktu a poznávání 
• Sever: dělají akce, ale nemají kvalifikaci OHB -  akce HB garantuje někdo, kdo má OHB, 

ale ve skutečnosti organizuje někdo jiný 
• Hanka O - chybí vazba ZČ na kurzy OHB 
• Radim z Kolovrátku: mají spíš lidi, co organizují a nemají osvědčení 
• Sever: Nedostupnost kursů OHB pro mnohé - celoroční probíhají v Praze a v Brně, na 

Cestičky nemá každý v létě dovolenou (klasický stesk) 
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Návrhy řešení 
• Praktikující organizátor pod článkem a nemající OHB - konzultace nebo organizátorská 

konference (seznam konzultantů na Mozku) 
• Vazba článků na kurzy OHB - zvát ZČ, kteří hledají nové lidi do programu kurzu OHB 
• doporučovat šikovné lidi na akcích na kursy OHB 
• Ti nejšikovnější ať si založí vlastní klub - to ale spíš až časem 
• Paratus - návrat k víkendovém OHB kursu - ale pro členy HB či, s doporučením, za 

dobrou cenu - výhrada: drahé, muselo by to být početně hodně naplněné 
• Organizátorská konference - historicky první konference splnila kvalifikační účel, ale ne 

účel setkávací (mladí organizátoři nepochopili, že je to pro ně - bylo to špatně 
propagováno a komunikováno) 

	  
Finanční udržitelnost 
sobota 9:15 – 11:15 
Zápis nedodán 

 

International – mezinárodní aktivity HB (v ČR i zahraničí) 
sobota 9:15 – 11:15 
 
Evropská dobrovolná služba 
Pracovní skupina řešila Evropskou dobrovolnou službu (EVS), která probíhá v rámci programu 
Erasmus+. Cílova skupina jsou dobrovolníci mezi 16 a 30 lety. Hnutí Brontosaurus má 
v současné době akreditaci na přijímání i vysílání dobrovolníků.  
Řešil se projekt a jeho podávání, jaké aktivity do projektu zahrnout, v jaké fázi podávání projektu 
si vybrat dobrovolníka a jak ho vybírat, jak vybrat partnerskou organizaci a udržovat s ní dobré 
vztahy pro budoucí spolupráci. 
Vysílaný dobrovolník musí před odjezdem projít trainingem ve vysílající organizaci, je třeba ho 
pojistit (aktuálně v pojišťovně Cigna). 
Při přijímání dobrovolníků je třeba zkontrolovat u vysílající organizace, zda je pojištěný, zajistit 
mu ubytování, učitele češtiny a mentora. Dále potřebuje Activity Agreement a podepsanou 
Mandátní smlouvu. Po příjezdu by se měl dobrovolník seznámit s pracovním týmem, během 
pobytu v ČR se účastní povinných trainingů On Arrival a Middterm. Je registrován na cizinecké 
policii, na webových stránkách Online language support a v sekci Mobility Tools.  
 
Aktivity Erasmus+ 
V rámci pracovní skupiny byly představeny možnosti zapojení do mezinárodních aktivit 
v programu Erasmus+ a nový základní článek Intergreat, který se zaměřuje právě na 
mezinárodní aktivity.  
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Středoškoláci a příklady dobré praxe 
sobota 12:00 – 13:00 
 
Dobrá praxe: 
Vhodné pro oslovování: 

- shánění účastníků přes kontakt s pedagogy 
- speciální školy (tělesně postižení, apod.) – velké nadšení 
- cílení i na lidi v kolektivu, skupinky – nejen na jednotlivce, vyčleněné introverty 
- uvědomovat si, že účastníci ze středních škol nejezdí daleko, aspoň ne na víkendovky – je 

tedy třeba jim umět poskytnout (opakované) akce v jejich dosahu 

Doporučení pro propagaci: 
- omezená věková skupina v propagaci 
- pestrá propagace, videa, apod. 
- atraktivní téma přinášející příležitosti, zkušenosti do budoucna 
- nebýt tajemní – mít web, mít popis zázemí, působit důvěryhodně, prozradit, co se bude dít 

na akci 
- atraktivně popsat dobrovolnickou práci, její cíl a kontext v ochraně přírody – už předem 

dopřát pocit užitečnosti, lákat na něj 
- sázet na osobní doporučení 

Překážky: 
- středoškoláci váhají s 1. Akcí – je potřeba, aby dostávali opakované (zvací) impulsy 

v propagaci – rozhodnou se až po čase 
- přijetí do zaběhnutého kolektivu – třeba se s tím vypořádat v popisu akce, adorovat 

otevřenost, apod. 

Marketingový workshop 
sobota 15:00 – 16:00 
 
Žádali jsme články, ať posílají fotky a příběhy ze své činnosti. Chceme vyprávět příběhy ode 
všech, bez rozdílu věku. Měli bychom článkům sdělit, jaké příběhy bychom rádi dostávali, 
zajímavý je např. příběh z tábora na Kudlačeně o betonových sloupech nebo o zachycení tábora 
na mapy.cz. Krom příběhů lidí chceme i příběhy lokalit. 
 
Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomáhali s marketingem. Do budoucna by bylo potřeba 
popsat, s čím přesně potřebujeme pomoci.  
Dále by bylo potřeba projít a aktualizovat manuál propagace pro organizátory víkendovek. Jedná 
se jak o návody na tvorbu webu, tak o šablony na tvorbu grafických materiálů. Do grafického 
manuálu dodáme CMYK kódy barev, které používáme, ať je mohou používat i články. Upravíme 
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šablonu powerpointové prezentace a vytvoříme šablonu na úvodní fotku k FB události. Ze strany 
článků je poptávka po šablonách pro jiné programy než MS Word (Inkscape).  
Na hlavním webu by měly být lépe odprezentované akce. Web by měl být propojen s webem 
lokalit.  
 
 
Vnitřní podpora - BIS 
sobota 15:00 – 16:00 
 
Pracovní skupina řešila rozdíly aktuálního a nového BISu: 
-- nyní jsou účty vydávány k rolím. Nově budou účty vázány na konkrétní lidi a těm přidělovány 
různé úrovně přístupu. V základní úrovni bude mít účet každý, kde uvidí své osobní údaje, akce 
kterých se zúčastnil, a adresář těch účastníků jím navštívených akcí a členů ZČ, kteří k tomu dali 
svolení. Vyšší role pak bude organizátor akce, ZČ a dále role na úrovni orgánů HB. K vyšším 
rolím bude existovat aktivní a pasivní verze (Rada/VV versus KRK). 
-- BIS2 bude více pracovat s množinami lidí a jejich podvýběry. Kupříkladu na úrovni základního 
článku bude možné požádat o množinu účastníků všech táborů ZČ a z nich vybrat určitou 
věkovou skupinu, prvoúčastníky, atd. S každou vytvořenou množinou půjde provést hromadná 
operace, typicky prodloužení členství či přiřazení účasti na akci. 
-- BIS2 bude daleko více pracovat s historií a příznaky. Kupříkladu bude možné zobrazit 
prezenčku akce jednak ve stavu, v jakém byla uzavřena, jednak současné kontakty na účastníky. 
Smazání akce bude označeno příznakem, ale akce nezmizí docela, jak tomu bylo doposud. 
Půjde ji tedy snadno obnovit.  
Zobecněním množin a příznaků poskytne BIS2 prostor pro práci s neúčastníky akcí, typicky 
kupříkladu zájemci mimo HB o již obsazenou akci. Nutnou podmínkou je jejich souhlas se 
zpracováním OÚ, který by měl být vhodnou formou již součástí přihlášky na akci. 
Další změnou, kterou přinese preciznější práce s historií, je odpadnutí neustálé kontroly, které 
akce, účastníci či členi se nám v BIS zas ztratili/přibyli. BIS2 přináší konec divokým rokům, kdy 
se evidované body pro dotace či výše odvodů ČLP měnily jak aprílové počasí. 
-- BIS2 bude nabízet kolonky a data, které některým ZČ scházely. Můžete se tak těšit kupříkladu 
na kontakty na příbuzné dětí, zviditelnění kvalifikací svých členů pro roli ZČ (včetně jejich 
vypršení), možnost označit svou akci realizovaným dárkem přírodě, či vektorové (škálovatelné) 
ikonky. 
Dále bude BIS2 nabízet formy méně strukturovaných poznámek a ukládání souborů (kupříkladu 
bude možné uchovat digitální kopii prezenčky či přihlášky, mapovat fotky poskytnuté k 
propagaci). 
-- BIS2 přinese důmyslnější hlídání zadávaných údajů a potírání kolizí. Kupříkladu již nebude 
možné zadat zápornou délku akce, odvádět za člena poplatky ve více či žádném ZČ, přidělovat 
členství "rodinný příslušník" bez základního člena rodiny a naopak, atd.  
 
2, Také jsme mluvili o problémech, které zpřísnění kontrol a pravidel znamenají pro převod mezi 
starou a novou databází. Nově bude kupříkladu naprosto nepřípustné, aby byl jeden člověk pod 
různými ID vícekrát evidován jako účastník nebo člen, členi bez data narození či akce bez 
jediného organizátora.  
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Pravidla přeměny v současnosti řešíme na úrovni ÚHB, VV a KRK, budeme o nich včas 
informovat. 
 
3, Dále jsme vyzvali všechny, kdo  
 - by chtěli připomínkovat návrh BIS2,  
 - mohli poskytnout programátory pro BIS2,  
 - chtěli pomoci při testování BIS2,  
 - chtěli se podílet na textech nápovědy,  
 - měli nějaké přání/stížnost,  
 - nabízeli jakoukoliv jinou formu podpory/pomoci, aby se nám ozvali na email 
bis@brontosaurus.cz, a to i v případě, že již hlásili chyb skrze ÚHB. Nepodařilo se nám zajistit, 
aby nám ÚHB předalo všechny dříve vyslovené přání a stížnosti k BIS.  
 
4, Do vzniku BIS2 apelujeme na jeho uživatele, aby se k němu chovali obezřetně. Nejčastěji 
vyskytující problémy jsou  
 - překlepy v datu akce (akce v kalendáři se řadí podle koncového data, akce 21.3.2018--
23.3.208 se proto vůbec nezobrazí) a narození (BIS1 smysluplnost ani vzestupnost dat 
nekontroluje). 
 - překlepy ve webových odkazech (BIS1 netestuje dostupnost uvedeného linku). 
 - označení pořádajících ZČ (pokud odznačíte svůj ZČ, nebudete mít práva na zobrazení 
zadané akce ani její editaci; BIS1 umožňuje zadat akci jinému ZČ). 
 - otevření úprav formuláře u více akcí zároveň (u souběžně editovaných akcí dochází v 
BIS1 k jejich slití). K vytváření obdobných akcí slouží funkce duplikovat dostupná zde: 
https://bis.brontosaurus.cz/akce.php 
 
Za vývojáře a návrháře BIS2 zapsala Waxí. 
 
Pracovní skupina Památky 
 
Tematická skupina řešila nové velké projekty pro rozvoj programu.  
Vymysleli jsme fundraisingovou kampaň Ukamenuj Brontosaura, která by měla fungovat na 
stejném principu jako Dárky přírodě.  
Další z projektů je audioprůvodce po historicky a architektonicky zajímavých místech Brna. Krom 
toho plánujeme rozjet odborné přednášky na témata související s historií, archeologií a 
památkovou péčí, které by se měly pravidelně konat na brněnské kanceláři. Cílovou skupinou 
těchto přednášek jsou organizátoři i veřejnost.  
Ve vzdělávání organizátorů a účastníků akcí chystáme vzdělávací víkend pro organizátory, který 
by se měl uskutečnit 5.-7. října. Velkou kapitolou je pak vzdělávaní v oblasti památkové péče 
přímo na víkendovkách. To teď většinou probíhá formou prohlídky hradu  nebo zámku 
s výkladem správce či kastelána. Nutno podotknout, že prohlídka v mnoha případech ani 
neproběhne.  
 


