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1. Vymezení  programu 

1.1. O co program usiluje – hlavní cíl a poslání 

Program podporuje pořádání otevřených vzdělávacích kurzů pro začínající i pokročilé 
organizátory a udílení organizátorských kvalifikací. 
 

1.2. Co program dělá – další cíle a priority 

• Propagace vzdělávacích kurzů pořádaných HB a jednotlivými články 
• Vyhledávání a informování o vzdělávacích kurzů pořádaných jinými subjekty 
• Zajištění administrativy pro udílení kvalifikací a osvědčení OHB (Organizátor 

Hnutí Brontosaurus), HVLT (Hlavní vedoucí letních táborů)  
• Pravidelné žádosti o prodlužování kvalifikací MŠMT a zasílání ročních seznamů 

nových udělení na MŠMT 
• Provázání vzdělávacího systému HB s uznáváním neformálního vzdělávání dle 

projektu Klíče pro život Národního institutu dětí a mládeže 
 

1.3. Kritéria pro aktivity programu 

Do programu mohou být zahrnuty vzdělávací formou cykly pravidelných přednášek 
nebo víkendových akcí i akce jednorázové. 
 

2. Organizační struktura programu 

2.1. Personální 

2.1.1 Koordinátor – zajišťuje základní úkoly programu (viz bod 3) 

2.1.2 Dobrovolníci – příprava a realizace vzdělávacích kurzů, zajištění přednášejících, 
programu, ubytování, zázemí, výpomoc při pořádání víkendových vzdělávacích kurzů, 
např. vaření 

2.2. Práce dobrovolníků a dalších skupin 

2.2.1 Akční skupiny – pokud se dá považovat za akční skupinu tým kolem 
Paratu, který se schází jednou týdně na týmových a připravuje vzdělávací kurz 
popřípadě řeší závěrečné zkoušky a aktualizuje testy 

2.2.2 Poradní skupiny – sekce OHB 

2.3. Projekty a významné akce programu 
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2.3.1 Půlroční večerní kurzy OHB – cyklus večerních přednášek a klubů pro 
začínající a mírně pokročilé organizátory v Praze a Brně  

2.3.2 Víkendové vzdělávací kurzy OHB (Paratus) – cyklus čtyř víkendových 
organizátorských kurzů 

2.3.3 Letní prožitkový kurz (Cestičky) – týdenní až čtrnáctidenní prožitkový 
organizátorský kurz 

2.3.4 Další nástavbové kurzy pro aktivní organizátory - lanovíkend, víkend o 
zážitkové pedagogice, ekohry atd. 

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

• tvorba propagačního plakátu a jeho distribuce-na jaře 
• další formy propagace kurzů-článek na webu, rozesílka mailů na mailové 

konference a osobní maily organizátorům táborů o nové sezóně kurzů OHB-od 
jara do začátku kurzů 

• zázemí pro kurzy, komunikace s vedoucími kurzů-během kurzů 
• žádost o prodloužení osvědčení HLVT a PVC na MŠMT-do konce roku 
• zasílání ročního seznamu nově proškolených organizátorů, kteří získali za daný 

rok HVLT nebo PVC nebo dostali prodloužení-do konce roku 
• pomoc a zázemí pro nástavbové kurzy během roku 
• zapojování nových lidí do vzdělávacích aktivit v Brontosauru-během roku 
• příprava podkladů za program Vzdělávání pro projekty za ústředí HB-během 

roku 
• vydávání osvědčení kurzistům- na konci kurzů OHB 
• komunikace se sekcí OHB-zprávy z programu, co je nového, následování 

strategického plánu a slaďování závěrečných zkoušek kurzů OHB-během roku 
• komunikace s realizátory brontoCVVZ na Dortu-během roku 
•  

4. Důležité kontakty 

1. Spolupracující organizace, instituce 

2. Odborníci a významné osobnosti podílející se na programu 

3. Jiné 

5. Informace o programu 
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• http://vzdelavani.brontosaurus.cz, pro správu je nutno mít uživatele s 
administrátorskými právy a přihlásit se na 
http://vzdelavani.brontosaurus.cz/administrator 

• databáze kvalifikací v BISu – v záložce Kvalifikace je přehled držitelů 
jednotlivých kvalifikací (OHB, OHB pro Brďo, OHB pro Brďo praktikant, 
HVLT, PVČ) a jejich platnost 
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