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2. 
Podklady k jednání odborných sekcí 

 
 

Sekce Vzdělávání  
 
Neděle 27. 2. 2022, 9:00 – 10:45 
Povede: Dalimil Toman, Terka Loučková  
 
Navržené body jednání: 
 
1. Přijetí nových členů a členek Sekce 
 
2. Schválení nových instruktorů a instruktorek 
 
3. Představení výstupů práce Sekce a pracovní skupiny kurzů OHB za období 2020-2022 (profily absolventů, obsahy 
kurzů a popisy vzdělávacích bloků, požadavky na kvalfikace, koncepce mentoringu a manuál garanta praxe, plán metodik…) 
 
4. Diskuse nad metodikami - zejména tvorba metodiky her. 
 
5. Víkendový kurz pro kvalifikaci Organizátor víkendových akcí HB 
 
6. Představení akčního plánu „rozvoje vzdělávání a péče o organizátory“ na rok 2022 (až 2024) 
 
7. Téma zapojování absolventů kurzů do HB, základních článků, týmů, apod. - zkrátka do HB a téma vtahování lidí ze 
článků a akcí do kurzů. 
 
8. Koncepce zapojování nováčků (z kurzů) do organizátorských týmů 
 
9. Stav EVVO na kurzech, v praxích, apod. - úkol z minulého zasedání Sekce 
 

Tematická skupina Památky  
 
Sobota 26.2. 2022, 10:30 – 12:00 
Povede: Ester Surovčík 

• možnosti vzdělávání - kurzy, přednášky, workshopy 
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• počet lokalit - chceme jich více vs. méně? → u menšího počtu lokalit lépe udržíme užší kontakty, můžou tam jezdit 
dobrovolníci pravidelněji a uvidí progres v jejich práci, protože když je jich teď mnoho, víkendovka se na nějaké 
lokalitě udělá jednou za dva, tři roky, správci většinou nejsou tak sdílní či nekomunikují vůbec 

• akční skupina - chceme ji a máme představu o náplni tak, aby to mělo smysl a přineslo to něco pozitivního nebo 
určitý a reálný rozvoj? 

• pravidelné setkávání např. 2x do roka → sdílet tipy, úspěchy, postěžovat si co nefunguje a co je naopak fajn 

 

Zelená sekce a klimatická skupina 
 
Neděle 27. 2. 2022, 9:00 – 10:45 
Povede: Terka Opravilová 
 
Navržené body jednání:  

- Informace z činnosti Zelené sekce, shrnutí za roky 2020 a 2021 

- Informace z činnosti Klimaskupiny HB  

- Evaluace naplňování cílů Klimaskupiny a diskuze nad dalším směřováním 

Sekce Brďo 
Sobota 26.2. 2022, 10:30 – 12:00 
Povede: Terka Loučková  
 

- Volba nového vedoucího Sekce Brďo 
- Brďo setkání v Mikulčicích - organizační věci, domlouvání aktivit, sestavení týmu 
- Brďo kurz a další vzdělávání Brďo 
- Plánování společných akcí, reflexe Duhových střípků 
- Sdílení nápadů 

 

Demokratická skupina  
 
Sobota 26.2. 2022, 10:30 – 12:00 
Povede: Kristina Studená 

Jak a kdy se vyjadřovat k aktuálnímu dění? Jaký typ spolupráce v oblasti politiky je akceptovaletný a jaký už ne? Jak se 
ne/zapojovat na komunální úrovni? Jaká potenciální “politická” témata řešíme na úrovni článků, ústředí, výkoňáku? 
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V rámci skupinky bychom společně formulovali část z těchto bodů: 
• nastavení pravidel, které by řešily spory, různé postoje napříč HB (ustanovení smírčí komise) 
• jak vést diskusi se všemi aktivními lidmi v HB na tato témata 
• proces vyjadřování se, zapojování - ustanovit, kdo má právo se vyjadřovat a k čemu, jak běží procesy  
• lépe definovat apolitičnost organizace 

 
 
Podklady 
Zápis ze skupinek na Refreshi k tématu apolitičnost HB. 

 
 
Pracovní skupina International  
 
Sobota 29.2.2020, 20:00 – 20:45 
Povede: Veronika Vlačuhová 
 
Navržené body jednání: 

- finanční podpora pro letní tábory 

- zapojení se do tréninků a výměn mládeží 

- vycestovaní s Hnutím Brontosaurus 

- sdílení úspěchů 

- plány 2022 + 2023  

 
 
 

50 LET Hnutí Brontosaurus 
 
Sobota 26.2. 2022, 14:15 – 15:45 
Povede: Tereza Opravilová, Dalimil Toman, Pepa Ferenc, Libor Baláček 
 
Workshop k plánování oslav 50 let Hnutí Brontosaurus k těmto okruhům: 

- Dort pro Brontosaura 

- Konference-Barcamp reflektující vývoj ochrany ŽP za 50 let a výzvy do budoucnosti  

- Akce v regionech 

- Příběhy nadšení Brontosaura (příběhy a úspěchy z HB a jejich prezentace) 

- Akce retro týmů (remake úspěšných akcí či akcí úspěšných týmů z historie) 

----	
- Podpora a zázemí oslav: PR a mediální spolupráce, podcasty, videa, zpracování archivu, fundraising … 
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