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3. 
Hodnoty a strategické otázky  

Hnutí Brontosaurus 
 

Dílna HODNOTY 
Proběhne v sobotu 8:20 – 10:20. Dílna-diskuse bude probíhat na principu „řeky“, kdy si budeme 
ve slévajících se skupinách hledat, ujasňovat si a pojmenovávat základní hodnoty naší 
organizace a postupně ve větších a větších skupinách vybírat ty nejpodstatnější, hledat 
průsečíky a shody, docházet ke kompromisům. 
 
Cílem dílny-diskuse, která je otevření debaty nad základními hodnotami HB, hledání shody 
shodu v této oblasti a schválení aktuální preference společných hodnot. Z hodnot organizace pak 
budeme odvozovat konkrétní praktické cíle v dlouhodobých plánech organizace, záměry 
strategického plánu, apod. 
 
 Pracovní skupiny STRATEGICKÉ OTÁZKY 
Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus v rámci příprav nového strategického plánu na období 2020 - 
2024 navrhuje zodpovědět v rámci diskuse se zástupci základních článků, klubů a 
regionálních center stěžejní strategické otázky, které pomohou určit další směřování 
organizace. 
 
Zodpovězení otázek by mělo přispět k vytvoření společné představy a shody do jaké podoby 
Hnutí Brontosaurus v dalším období směřuje, mělo by pomoci stanovovat priority strategického 
plánu, přispět k jednotnému vidění cílů v celé organizaci.  
 
Závěry VH v zodpovězení otázek budou aktuálně doporučující a do vytváření nového 
strategického plánu je bude možné ještě v rámci celého HB připomínkovat. 
 
Za Výkonný výbor HB jsou navrženy níže uvedené otázky. Další mohou do začátku valné 
hromady navrhovat zástupci ZČ, RC a klubů – posílejte je na e-mail: 
dalimil.toman@brontosaurus.cz. 
 
Na VH budou formou preferencí delegátů vybrány 3 otázky, které se projednají v pracovnách 
skupinách a bude u nich stanoven a v plénu schválen závěr, který bude při svých rozhodnutích 
brát v potaz Výkonný výbor v následujícím období. 
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Navržené otázky: 
 

1. Chce Hnutí Brontosaurus aktivně vystupovat na podporu demokratických principů u nás  
i ve světě a chce se aktivně vymezovat proti omezování demokratických principů u nás či 
ve světě? 

2. Jaký je postoj Hnutí Brontosaurus ke klimatické změně. Chceme se zapojit a do 
klimatického hnutí,  aktivně tímto tématem zabývat a vyjadřovat se k němu ve veřejném 
prostoru? 

3. Kde chceme v rámci organizace nastavit hranici mezi dobrovolnictvím a placenou 
činností? Které činnosti by měly být z principu organizace vykonávány dobrovolnicky  
a které by měli či mohly být honorovány? 

4. Chceme rozšiřovat/předefinovat stěžejní cílovou skupinu? Chceme stanovit více 
stěžejních cílových skupin nebo zůstat u jednoznačnějšího zaměření?  
(dle programové konference z roku 2015 je hlavní cílovou skupinou pro oslovování s nabídkou 
našich aktivit a další zapojování má být „TEENAGER“, začínající dobrovolník, středoškolák (který 
teprve hledá místo pro svou realizaci, vytváří si hodnotový žebříček atd.)).  

 
 
Další návrhy na otázky zasílejte na e-mail: dalimil.toman@brontosaurus.cz! 


