
Setkání zástupců středisek, kraje a náčelníků (12. 11. 2017) 
Již tradiční setkání vedení kraje a vedení středisek proběhne v neděli 12. 11. 2017. Určeno je všem 

vedoucím středisek, jejich zástupcům, ale také dalším členům střediskových rad, kteří dokáží 

prezentovat středisko.  

Přihlašování on-line: 
http://severan.cz/prihlaska/strediska-a-kraj 

(přihlašujte se prosím co nejdříve, nejpozději však do pátku 10. listopadu 2017) 

Kdy a kde: 
V neděli 12. listopad 2017. Začátek setkání v 9:00 (buďte prosím dochvilní), konec cca v 16:00 

V klubovně Mustangu, Liberec - Hanychov, Zemědělská 302/18a, Liberec (dolní křídlo budovy) 

Doporučujeme si vzít přezůvky (pro vaše pohodlí) a hrneček. Pití a jídlo je na celou dobu setkání 

zajištěno!  

Program: 
 Sdílení zkušeností a informací mezi středisky 105 min 

(info ze středisek, info z kraje a Selešky, vzdělávání, střediskové minimum, vyznamenání, dotace) 
(9:00-10:45)  

 Setkání a diskuze s náčelníky 90 min 
(společný program s vedoucími oddílů na seminářích; diskuze o členských příspěvcích a rozpočtu 
organizace, a také o všem, co vás zajímá a trápí + svačina)  
(10:45-12:15) 

 Sdílení zkušeností + diskuze o klubech Kmenech dospělých 45 min 
(klub dospělých ve vašich střediscích + co se nestihlo v prvním bloku) 
(12:15-13:00) 

 Oběd + volná diskuze 90 min 
(společný program s vedoucími oddílů na seminářích) 
(13:00-14:30) 

 Vzdělávací seminář: dotace ze státního rozpočtu 90 min 
(jaké máme možnosti, jaká jsou pravidla, na co lze dotace využít) 
(14:30-16:00) 

V programu bude velký prostor pro sdílení zkušeností, výměny názorů mezi středisky a také prostor  

pro dotazování a řešení témat, která pálí právě vás ve středisku. 

Co si připravit na setkání? 
Prosíme, připravte si krátké shrnutí, co vše se událo za uplynulý rok ve vašich střediscích a oddílech,  

s čím se potýkáte a čím jste uspěli.  

Dále bychom chtěli poprosit, abyste si připravili informace a zkušenosti s tím, jak u vás ve středisku funguje 

či nefunguje klub kmene dospělých. Jaké je jeho zapojení do činnosti středisek-oddílů, jeho oficiální 

fungování. Nebo jestli máte jen roverské či jiné alternativy. Chceme sdílet zkušenosti, jak to u vás ve 

střediscích funguje či nefunguje. Jak své postavení vnímají samotní členové Kmene dospělých a jak to 

vnímáte vy či ostatní činovníci ve střediscích. 

 
Dejte o akci všem vědět a dorazte! Těšíme se na zástupce všech středisek z Libereckého kraje. 
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