OSLAVY 50 let HB - základní aktivity
1. DORT
Možno do týmu: Pepa, Cody, Terka O., Libor B., Monča Hornová
Zajímají se: Joška, Esťa Surovčík, Barča Stolínová, Rusalka, Lea Helešicová

2. KONFERENCE
Možno do týmu: Kristi S., Verča V., Kuba K., Hanka R., Cody

3. AKCE V REGIONECH
Možno do týmu:
Zajímají se: Eva Pavelová, Nelson, Terka O.

4. PŘÍBĚHY NADŠENÍ
Možno do týmu: Ester S., Mates R., Leona Helešicová
Zajímají se: Rózi. Martin, Míša Č.

5. AKCE RETROTÝMŮ
Možno do týmu: Pepa Ferenc, Libor B.
Zajímají se:

CÍLE OSLAV PRIORITIZACE
NA VH 2022
●

Dát vědět o Brontosauru veřejnosti

●

Posílit identitu a hrdost

●

Propojit HB s ostatními podobně smyšlejícími (organizacemi)

●

Aktivizovat všechny generace Brontosaura

●

Zapojit nové mladé lidí do HB

●

Reflektovat stavy ochrany ŽP, zeleného hnutí, témat ochrany ŽP založení HB dnes

●

Upozornit veřejnost na aktuální témata ŽP

●

Aktivizovat veřejnost - nabídnout zapojení do řešení problémů ŽP

●

Šířit hodnoty a vize Hnutí Brontosaurus mezi ty, co nás neznají

1. DORT
●

FESTIVAL DOBROVOLNICTVÍ
festival pro lidi, kterým není svět ukradený (pozitivní motto) kombinace Dortu a Pestrovečera, např. Drienok (hudba, ale taky
workshopy, diskuze)
- pozvat partnery, skauty, osobnosti …)
- od čtvrtka do neděle
- vícedenní kemp

●
●
●

Čtvrtek: neformální zahájení, setkání uvnitř HB
Pátek: vyhlášení Pterodaktyla,
Sobota: galavečer,

●
●

chceme reálný, velký jedlý dort…
zařadit do programu: živou knihovnu, předávání ocenění, kapely (Cirkus problem,
ZNC, cimbálku …), zvážit dobrovolnickou práci - zda pro všechny.

Cíl: Zatím nedefinován - odkazuje se na cíle oslav.
NÁPADY Z VH 2022:
●
●
●

Lokality: kemp pod Teplštějnem, Plumlov, Veveří, Telč, Semihorky
Práce: jinak - jen jako jednu z dílen?
Ekologická stopa - prezentovat, že velkou akci lze udělat kvalitně a ekologicky zdokumentovat - výstup nabídnout dál, před akcí a po akci - ukázat minimální neg.
dopad na lokalitu).

2. KONFERENCE
aneb Ekosummit
●

TÉMATA:
-

komunikace envirotémat
osobní enviro odpovědnost (jako součást envirovýchovy, což je nejen
cool, ale i efektivní)
dobrovolnictví, angažovanost, zapojování
ohlédnutí - vývoj enviro hnutí
(co je efektivní - lobbing, envirovýchova. jak se daří enviro hnutí a jaké
jsou cíle do budoucna s ohledem na refelxi historie. aktivizace
dobrovolnictví, práce s lidmi tzv. enviro pro lidi).

●
-

CÍL:
sdílení dobré praxe, síťování, prestiž HB
reflexe zkušeností a výzev zeleného hnutí (i a zejména do budoucnosti!!!)

●

Cílová skupina:
- zelené nno
- akademická sféra
- státní správa
- neformální iniciativy
- studenti
Podpora pro jednoduchou organizaci a zapojení organizátorů HB i lidí mimo
organizátory

●

●

KDY, KDE:
- pátek - sobota
- leden, únor
- kaprálův mlýn, muni, impact hub
NÁPADY Z VH 2022:

● Ještě je potřeba dobře vymyslet a definovat téma
● Nápady: Téma DOBROVOLNICTVÍ
○ pozvat zástupce rozdílných názorů
○ uvažovat v mezinárodním kontextu
○ jen zhodnocení, kam jsme se posunuli nemá šmrc a přesah
○ zaměřit se na krajinu prezentaci našich lokalit (Krče) (hosté Živá
voda, Hnutí Duha..)

3. AKCE V REGIONECH
●
●
●
●
●
●
●
●

BRONTODNY - 1-2 společné termíny pro akce
s možností individuálního zapojení
Podpora pro jednoduchou organizaci a zapojení organizátorů HB i lidí mimo
organizátory
jeden spojovací prvek
zavést už v roce 2022, 2023, aby se to vyladilo a v roce 2024 to bylo bezva!
udělat 50 akcí v různých koutech ČR (a přenos z nich, jako z extraligy :-))
nápad: 1 model akce, která se opakuje na různých místech
centrální web pro registraci akcí, centrální propagace, centrální promo materiály a
dárečky
Univerzální minivýstavka o HB zaslaná na každou akci

Cíl: zapojit veřejnost do našich typických aktivit, představit jí je a tím zviditelnit Brontosaura v
regionech a zároveň vtáhnout nové lidi do regionálních poboček.
NÁPADY Z VH 2022:
●
●
●

Lukov - výstava plus akce na Lukově
Východní Čechy - Honza Loskot
Pardubice - Jirka Jiránek - první akce ve Vysoké n. L., výstava klub Pardubicka Hanka Svatošová

4. PŘÍBĚHY NADŠENÍ
●

PUTOVNÍ VÝSTAVA - např. 25 míst:
- akce oslav 50 let
- krajská města
- akce ZČ
- turistická místa
- lokality, kde pomáháme
- festivaly na ekostanech

●
●
●
●
●
●

Oboustranné panely (2příběhy, obrázky), popř. více příběhů na jeden panel
Retro příběhy (i předrevoluční)
?? Ukázka místa před a po
Sběr příběhů prostřednictvím nominací
Zdůtaznit dopad, výsledky… tady žijí žáby protože…, tady stojí hrad díky…
Dobré PR a zapojení médií
- reporáž
- objektiv
- nedej se
-toulavá kamera
-

Cíl: zapojit veřejnost do našich typických aktivit, představit jí je a tím zviditelnit Brontosaura v
regionech a zároveň vtáhnout nové lidi do regionálních poboček.
NÁPADY Z VH 2022:
●
●
●

●
●

Nabídnou výstavu knihovnám
Nabídnout výstavu na nádraží
nabídnou příběhy ke zveřejnění
○ do časopisů
○ jako seriál
Medializace - Voja Koštíř - Nedej se
Video prezentace panelů s (rapovou :-) )hudbou

5. AKCE RETRO TÝMŮ
●
●
●

Akce týmů, jež byly v historii (úspěšné) se zajímavými akcemi
Výzva: udělej zase jednou akci (kterou jsi dělal/a)
Vhodné propojit s mladou generací účastníků
Cíl: Vtáhnout a aktivizovat dřívější Brontosaury a udělat mezigenerační výměnu
praxe, ukázat novým generacím, co vše jsme kdy dobře dělali, oživit dřívější lokality?
NÁPADY Z VH 2022:

Konkrétní akce:
17. - 18. 12. 2023 Brontosauří bitva tří císařů
5.6. 2023 vyhlášení soutěže Ekofór 50
16. 1. 2024 vyhlášení vítězů soutěže Ekofór 50
12. 5. 2022 Koncert a vyhlášení 2. ročníku Písní pro pterodaktyla
12. 5. 2023 Soutěž a vyhlášení výsledků Písní pro pterodaktyla = hymna pro oslavy 50 let
Retro víkendovka na Lukově a výstava - Hanka Svatošová a George
Retro akce bývalé silné skupiny v Ostravě (Ondráš, Myšák, Kousík) - Bára Dědková

Vyjádři oslavy jedním slovem (VH 2022)
masové, ZNC, veganské, jiskřivé, radost, dort, sounáležitost, wow, osobnosti, divočina,
budoucnost, společné, užívací, motivující, veselé, otevřené, bouřlivé, pro děti, nabíjející, párty,
hudba, viditelné, ven i dovnitř, spolupráce, hudba, tradice, zapojení, pohoda, sdílející,
velkolepé, táborák, gradující, nezapomenutelné.

NÁPADNÍK NA AKTIVITY K OSLAVÁM
Nápady na aktivity
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dort (plus výstava o historii, panelová diskuse Vize 100, prezentace ZČ, koncerty)
Konference
Příběhy nadšení
Akce v regionech
Akce retro týmů
--Den Hnutí Brontosaurus
Kniha o HB
Poutní výpravy
Soutěž písní o Zlatého pterodaktyla
Regionální výstavy o činnosti HB a regionálních článků (dle mustru)
Nápadník na web, co můžete dalšího udělat v rámci oslav

Tradiční akce zaměřené na výročí
●
●
●

MRP 50
Duháče 50
Brontosaurus žije 50

Podpora a zázemí oslav
●
●
●
●
●
●
●
●

mediální spolupráce (ČT/ČRo/Mladý svět)
zpracování archivu
putovní věc/aktivita po akcích (víkendovky, PsB)
logotyp + vizuál (viz řetězení CVVZ, myšlenka, manuál)
nápadník na web, co můžeš dělat v rámci oslav 50 -> košík
zapojení osobností/umělců s přesahem
videa/podcasty o HB
spot 50 let

SWOT analýza OSLAV - VH 2022
SILNÉ STRÁNKY
● naši organizátoři
● prestiž tradice organizace
● brontosauří ekocentra
(odbornost, spolupacovníci
konference)
● 50 let zkušeností
● spousta odborníků na různá
témata
● silná komunita účastníků
● máme nadšení a chuť to dělat
● zapojení dobrovolníků do
organizace
● schopnost realizovat krizový plán
● začali jsme včas
● umíme to
● 50 je velké číslo
● umíme se dobře bavit a pařit
●

PŘÍLEŽITOSTI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

rozšířit povědomí o HB
rozšířit o členy a příznivce
posílení sounáležitosti čl. a ZČ
ohlédnutí za tím, co jsme
dokázali
oslava úspěchů
realizovat naše sny
(konferenece)
setkání, aktivizace bývalých
členů plus možnost nadchnout
medializace HB
výměna inspirace, zkušeností (i
mezigenerační)
přepět k ochraně ŽP
fundraisingová příležitost

SLABÉ STRÁNKY
● komunikace s veřejností, PR
● vazba na bývalé účastníky/starší
členy
● malá vazba na současné úč.
● tým je stejný
● přetíženost organizace obecně,
problém delegovat
● špatná databáze kontaktů
● komunikace (o přípravách)
dovnitř
● oslovení

HROZBY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

málo materiálu
vyčerpání organizátorského týmu
nedorazí ZNC
bude to “na sílu”
málo/moc účastníků
oslava neziskovky - veřejnost
nepřijme naše slavení
zadlužení, malý rozpočet
málo organizátorů oslav
nestihne se důkladná příprava
demotivace org. týmu
počasí
chceme udělat moc
krizový plán (chybí?)
neseženeme vhodnou lokalitu (na
Dort)

