
Aktualizace	  strategického	  plánu	  Hnutí	  Brontosaurus	  
Dle	  návrhu:	  Petra	  Machálka	  (facilitátora	  původního	  strategického	  plánováním	  HB)	  
	  
	  
Strategické	  cíle	  plánu	  HB	  na	  2016	  -‐	  2019	  
	  

• Vnitřní	  podpora	  (BIS,	  Mozek,	  oceňování,	  komunikace	  v	  HB)	  
• Produkty	  Hnutí	  Brontosaurus	  (víkendovky,	  PsB,	  Brďo,	  organizátorské	  kurzy)	  
• Marketing	  a	  propagace	  
• Finanční	  udržitelnost	  (individuální,	  firemní	  a	  grantový	  fundraisinig)	  
• Středoškoláci	  v	  činnosti	  HB	  

	  
Návrh	  časového	  harmonogramu	  
	  
10:00	  –	  10:15	  –	  příjezd,	  káva,	  registrace	  
10:15	  –	  10:30	  –	  seznámení	  účastníků,	  představy,	  úvod	  do	  situace	  se	  strategickým	  plánem	  
10:30	  –	  11:45	  –	  shrnutí	  stavu	  naplňování	  cílů	  od	  garantů	  jednolitých	  strategických	  témat	  a	  diskuse	  
k	  jednotlivým	  bodům	  
11:45	  –	  12:30	  oběd	  
12:30	  –	  14:30	  –	  práce	  ve	  skupinách	  –	  aktualizace	  cílů,	  příprava	  realizačních	  plánů	  na	  rok	  2018	  
14.30	  –	  14.45	  –	  coffe	  break	  
14.45	  –	  16.00	  –	  představení	  výstupů	  pracovních	  skupin	  a	  doplnění	  v	  celé	  skupině	  
16.15	  -‐	  ukončení	  
	  
Průběh	  revize:	  
	  
Předrealizační	  fáze	  
	  
Každý	  garant/ka	  samostatně	  připraví	  vyhodnocení	  „svých“	  cílů	  v	  jednotné	  struktuře:	  

1) Na	  kolik	  se	  dosud	  povedlo	  cíl	  naplnit	  (procentuální	  odhad)	  
2) Slovní	  komentář	  k	  cílům	  (co	  se	  dařilo,	  co	  se	  nedařilo	  a	  proč)	  
3) Doporučení	  k	  další	  práci	  na	  cílech	  /	  změna	  termínu	  /	  konkrétní	  návrh	  případné	  změny	  cíle	  

(plus	  velmi	  dobré	  odůvodnění)	  /	  návrh	  zrušení	  cíle	  (plus	  velmi	  dobré	  odůvodnění)	  
4) Velmi	  stručné	  vyhodnocení	  příslušného	  realizačního	  plánu	  (co	  se	  udělalo,	  co	  se	  neudělalo	  a	  

proč,	  co	  z	  toho	  vyplívá	  k	  bodům	  1,2,3)	  
	  
Realizační	  fáze	  
	  

• Představení	  vyhodnocení	  od	  jednotlivých	  garantů/tek	  –	  pokaždé	  na	  max	  5	  minut	  +	  krátká	  
vyjasňovací	  debata	  (max	  10	  minut);	  CELKOVĚ	  NA	  MAXIMÁLNĚ	  1,5	  HODINY;	  práce	  v	  jedné	  
skupině	  (všichni)	  

	  
• Pracovní	  skupiny	  (i)	  dofinalizují	  aktualizaci	  znění	  strategických	  cílů	  (jestliže	  to	  vzejde	  

z	  doporučení	  garantů/tek	  a	  krátké	  debaty	  nad	  jednotlivými	  vyhodnoceními),	  (ii)	  aktualizují	  
dílčí	  cíle	  na	  následné	  období,	  (iii)	  vytvoří	  realizační	  plán	  na	  následné	  období	  (nebo	  alespoň	  
základ,	  toto	  se	  dá	  dodělat	  v	  postrealizační	  fázi,	  viz	  níže);	  CELKOVĚ	  NA	  MAXIMÁLNĚ	  2	  HODINY;	  
práce	  v	  pracovních	  skupinách	  

	  



• Představení	  výstupů	  jednotlivých	  pracovních	  skupin	  (cílů,	  dílčích	  cílů,	  realizačního	  plánu),	  
shoda	  v	  jedné	  skupině	  (vždy	  minimálně	  nad	  strategickým	  cílem	  a	  dílčími	  cíli);	  CELKOVĚ	  
MAXIMÁLNĚ	  NA	  1,5	  HODINY;	  práce	  v	  jedné	  skupině	  (všichni)	  

	  
• Domluva	  nad	  dalším	  postupem	  –	  kdo	  a	  do	  kdy	  dopracuje	  realizační	  plány	  apod.	  

	  
Postrealizační	  fáze	  
	  
Dodělání	  dohodnutých	  věcí	  (realizační	  plány)	  
	  
	  
Přílohy:	  

1.	  Strategický	  plán	  po	  revizi	  2017	  
2.	  Plán	  individuálního	  fundraisingu	  
3.	  Plán	  firemního	  fundraisingu	  

	  


