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1. Vymezení programu
1.1. O co program usiluje – hlavní cíl a poslání
Program BRĎO se zaměřuje na koordinování a servisní činnost pro dětské oddíly a kluby
Brontosaura a jejich další rozvoj. Cílem je tvorba sítě dětských oddílů a klubů, které se věnují
ve své činnosti, kromě ostatního, také environmentální výchově a osvětě v souladu s ideály
a programovými cíli Hnutí Brontosaurus. Dále je to podpora při realizaci táborů pro děti jak po
stránce organizační tak propagační.
1.2. Kriteria programu
Akce pro BRĎO
Za akci pořádanou v rámci programu BRĎO může být považována každá volnočasová akce
pro děti nebo mládež, která v sobě nese prvky ekologické výchovy, pořádaná oddílem BRĎO
nebo jinou osobou, která je držitelem kvalifikace OHB pro BRĎO.
Tábory BRĎO
Za tábor splňující kritéria programu BRĎO je považován každý tábor určený pro děti, který
obsahuje ve svém programu prvky ekologické výchovy, při svém provozu dbá na to, aby byl
šetrný k životnímu prostředí, zejména lokalitě, v níž se nachází, přičemž tyto hodnoty vštěpuje i
svým účastníkům. Programová náplň tábora je sestavována s ohledem na věk a potřeby dětí a
hlavní táborový vedoucí je kromě zákonných požadavků také držitelem kvalifikace OHB pro
BRĎO.
1.3. Co program dělá – další cíle a priority
1.3.1. Informační servis
 provoz webu brdo.brontosaurus.cz, průběžné aktualizování informací, nabídka
aktivit a soutěží pro oddíly a kluby
 průběžné kontaktování oddílů a klubů a jejich vedoucích během roku
 nabídka vzdělávacích kurzů
1.3.2. Vzdělávání
 vzdělávání vedoucích a instruktorů dětských oddílů a klubů – podpora při realizaci
organizátorského kurzu Cestičky, menší semináře zaměřené na konkrétní témata
 udržování sítě konzultantů kvalifikace OHB pro BRĎO a zajišťování standardů této
kvalifikace
 vydávání informačních brožur z oblasti environmentální výchovy při činnosti
v oddílech a zájmových útvarech dětí
1.3.3. Akce programu BRĎO pro dětské oddíly
 Duhové střípky – zajištění chodu korespondenční soutěže včetně programové náplně
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Setkání BRĎO jaro – největší společná akce Brontosauřích oddílů zpravidla spojená
s oslavou Dne Země, přístupná veřejnosti, výrazně zážitkového charakteru
Setkání BRĎO podzim – víceméně nepravidelná, ale důležitá akce zaměřující se na
pomoc oddílů přírodě formou práce na konkrétní lokalitě, v podstatě formát
víkendovky AP s přihlédnutím ke specifikům potřeb dětí a velkému počtu účastníků
další společné výpravy a akce

1.3.4. Propagace
 propagace BRĎO na internetových stránkách, Ekostanech, školách apod.
 tvorba vlastních webových stránek BRĎO s informacemi pro účastníky, organizátory
akcí a veřejnost
 tvorba vlastních propagačních materiálů
 propagace Hnutí Brontosaurus na veřejnosti - psaní tiskových zpráv, hry pro děti
s ekologickou tématikou na Ekostany, pořádání výstav a akcí pro veřejnost
1.3.5. Zapojování dobrovolníků a veřejnosti
 vedení a organizace dobrovolnických skupin v Brně
 propagace a pořádání akcí a aktivit pro veřejnost (Setkání BRĎO - Den Země,
Máme rádi přírodu)

2. Organizační struktura programu
2.1. Personální
Koordinátor
 koordinuje chod programu BRĎO v celé jeho šíři
 má na starosti skupinu dobrovolníků a pomocníků, na které může případně
delegovat některé následující jednotlivé úkoly:
o zajišťuje hladký chod celoročního programu Duhové střípky, včetně programové
náplně, rozesílky úkolů, průběžného vyhodnocování a komunikace se zapojenými
oddíly, kluby atd.
o zajišťuje propagaci a podporuje vznik nových klubů a oddílů BRĎO – především
formou rešerše, kde působí zájmové útvary nezapojené do jiných organizací a
cílenou propagací
o koordinuje akce programu BRĎO – Setkání BRĎO, menší vzdělávací akce a další
společné aktivity
o dává informace oddílům a klubům o chystaných akcích, možnosti vzdělávání,
vydaných materiálech apod.
o koordinuje vydávání propagačních a vzdělávacích materiálů
o koordinuje aktivity BRĎO s výtvarnou, literární a fotografickou soutěží Máme rádi
přírodu
o zajišťuje aktualizaci a obsah webu BRĎO
o propaguje BRĎO navenek psaním článků a tiskových zpráv
o koordinuje setkání Sekce BRĎO
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o udržuje a aktualizuje databázi kvalifikací OHB pro BRĎO, koordinuje průběh
konzultací
o psaní tiskových zpráv k jednotlivým akcím
2.2. Práce dobrovolníků a dalších skupin
 akční skupina a další dobrovolníci – skupina dobrovolníků sdružená především
v Brně je schopná pomoci zejména s úkoly spojenými s chodem soutěže Duhové
střípky, organizací Setkání BRĎO, ale i s některými těžšími záležitostmi, jako je
vydávání informačních brožurek apod.
2.3. Sekce BRĎO
 odborná sekce HB tvořená skupinou pomocníků z řad vedoucích a instruktorů
oddílů a klubů a dalších příznivců BRĎO – viz. vnitřní předpis. Má za úkol tvořit
koncepční a strategická rozhodnutí ohledně BRĎO, dohlížet na plnění cílů
programu, koordinovat společné akce apod.
2.4. Projekty a významné akce programu
 Duhové střípky – celoroční ekovýchovný projekt, který má za cíl především vnést
prvky environmentální výchovy do celoročního průběžného programu oddílů
BRĎO. Důležitá je otevřenost programu, kterého se mohou zúčastnit
i nebrontosauří zájmové celky. Soutěž má formu korespondenční, ve které se plní
průběžně jednotlivé úkoly a ty jsou také průběžně vyhodnocovány. Soutěží celé
oddíly i jednotlivci, kterým se jejich aktivita sčítá ve prospěch získání BRĎáka roku
(viz. Setkání BRĎO)
 Setkání BRĎO – setkávání oddílů je důležité kvůli pocitu vzájemné sounáležitosti
a budování vzájemných vztahů mezi vedoucími i dětmi. Setkání BRĎO má již
tradičně dvě podoby. V podstatě každý rok se v době na konci dubna uskutečňuje v
rámci oslav svátku Dne Země jarní Setkání BRĎO. Jeho náplní je především
zážitkový program ve formě různých soutěží a her pro děti. Na jarním setkání také
dochází tradičně k zakončení Duhových střípků a vyhlášení jejich výsledků a také
k vyhlášení ocenění BRĎák roku pro nejsnaživější jednotlivce z Brontosauřích
oddílů.
 Podzimní Setkání je naopak zaměřeno na poznávání a pomoc přírodě. Snahou je
vybrat lokalitu, na níž je možné vykonat smysluplnou práci pomáhající přírodě.
Důležitý je výchovný prvek.
 Cyklus vzdělávacích seminářů – v rámci zvyšování kvalifikace vedoucích se koná
pravidelně v lednu jednodenní seminář zaměřený na jedno profilové téma z oblasti
environmentálního vzdělávání a osvěty. Cílem bývá především inspirovat
k zapojení nových aktivit do programu oddílů.

3. Základní úkoly programu (a jeho projektů) během roku – termíny


tvorba koncepce soutěže Duhové střípky, načrtnutí jednotlivých úkolů, případně
propojovacího tématu a představení oddílovým vedoucím, vydání 0. čísla Duhového
zpravodaje – srpen - 1. pol. září
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Rešerše, rozesílka a propagace možnosti založení klubu BRĎO – především školy,
popř. Domy dětí a mládeže a další místa. - srpen, rozesílka nejpozději v posledním
srpnovém týdnu nebo v 1. týdnu v září (přípravný týden na školách).
průběžný chod soutěže Duhové střípky (říjen – duben) – rozesílka nového úkolu by
měla zpravidla proběhnout týden před ukončením úkolu předchozího a vyhodnocení
by mělo proběhnout co nejdříve po uzávěrce
cca 5x během roku svolání schůzky Sekce BRĎO, zpravidla v listopadu, na Valné
hromadě Brontosaura a na Setkání BRĎO
jarní Setkání BRĎO – v listopadu určení termínu a předběžná informace oddílům,
na začátku prosince svolání 1. informativní schůzky základního pořadatelského
týmu, během února sestavit finální program, v pol. února poslat pozvánku oddílům
a dalším zájemcům, uzávěrka přihlašování cca 1 týden před začátkem akce
podzimní Setkání BRĎO – v březnu před akcí zjistit zájem ze strany oddílů a možné
termíny, v květnu schůzka organizátorů, určení lokality, v červnu komunikace
s lokalitou, poslání předběžné pozvánky a zajištění ubytování, srpen tvorba
programu a rozesílka finální pozvánky oddílům
čtyřikrát za rok rozeslat informační mail o dění v programu (v rámci zpráv
z kanceláře, před Velkými radami a před Valnou hromadou)
jednou měsíčně nová aktualita na webových stránkách
jednou za 3 týdny schůzka dobrovolnické skupiny BRĎO

4. Důležité kontakty
Konzultanti Sekce BRĎO – Radmila Zavadilová, Dalimil Toman, Tomáš Ondráček,
Stanislav Kalužík

5. Informace o programu





brdo.brontosaurus.cz
Brožura BRĎO
brdo-gingo.wz.cz/
podluzi.brontosaurus.cz/

Verze: 1
Schválil: Dalimil Toman, ředitel Hnutí Brontosaurus
Dne: 1. 10. 2012
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