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1. Na kakšen način je korak voditelja pripomogel k moji osebni rasti skavtskega voditelja:
Bi-Pi-jeva zamisel je bila, da večino nalog, ki jih mi vidimo kot izključno »dolžnost in pravico« voditelja,
pravzaprav opravljajo mladi sami. V svojem času, pod svojimi pogoji, z vodjem, ki je eden izmed njih.
Kadar je vodja nekdo, ki je starejši, bolj izkušen, »večji«, »pomembnejši«, skupina namreč velikokrat
odgovornost za skupino in njeno nalogo prepusti njemu, ostali člani pa (ker ne čutijo odgovornosti)
delujejo s »polovično hitrostjo«. Najboljši način, da se občutek odgovornosti in dejanska odgovornost za
življenje in delo skupine porazdeli med vse člane, je, da je tudi vodenje skupine v njihovi domeni – da je
vodja »eden izmed njih«. Pomembno pa je tudi, da ima vsak PP obe izkušnji: kako je biti član ekipe, pa
tudi, kako je vsaj pri majhnem podvigu, projektu biti vodja. Da bi PP občutili, kako je biti član ekipe, smo
pripravili prednovoletno zabavo, da se povežejo v ekipo. Vodstveno nalogo pa je vsak PP preizkusil na
svojem področju, ki ga je nadzoroval pri pripravi prednovoletne zabave.
Zdi se mi, da je ena od največjih skrivnosti uspešnega vodenja delitev vodenja s člani skupine. Zato je
izjemno pomembno, da se PP nauči deliti vodenje s člani svoje skupine. Ob tem naj mu bo v pomoč
mentor, oz. v našem primeru voditelj PP.
»Skavtski program spodbuja mlade, da pridobivajo in vadijo voditeljske veščine. Vsak skavt ima
priložnost, da v dejavnostih prevzame vlogo vodje, pa tudi, da odgovornost deli s soskavti. Razumevanje
konceptov vodenja pomaga skavtom sprejeti vodilno vlogo nekoga drugega in jih vodi k vlogi aktivnega
državljana, kar je eden od namenov skavtstva.«

2. Koraki načrtovanja:
Analiza stanja:


PP-jevci, ki so ponavadi organizirali zabavo so nezainteresirani



Zabave v preteklih letih so bile zanimive in uspešne



Druge zabave ni na vidiku



potrebe po denarju zaradi obnove skavtske sobe

Namen:


Pokazati slovenskim skavtom kako se brez omamnih substanc zelo zabavati in tradicionalno
homško prednovoletno zabavo razširiti med skavtinje in skavte iz ostalih stegov

Cilji:


razvijanje čuta za odgovornost - vsak iz PP ima zadolžitev za kakšno stvar, aktivnost …



klanovci bodo pokazali svoje plesne in pevske sposobnosti



Pridobiti dvorano na dostopnem in privlačnem prostoru po skavtski ugodni ceni



Sestaviti zanimiv in pester program
Stran 2



Povabiti skavte s cele Slovenije, da se zabavajo z nami



Pridobiti sponzorska sredstva in hrano



Oblikovali bomo privlačno reklamo (skavtnet, voditelj lista, osebno, FB)



Dobro ozvočenje in atraktivna razsvetljava



Povabimo uveljavljen bend



Solidno poskrbeti za varnost in prijavo dogodka policiji



Zanimiva tematska okrasitev

3. Povzetek izvedbe koraka voditelja:
Za prednovoletno zabavo smo začeli načrtovanje že v začetku skavtskega leta, saj smo le tako lahko kar
najbolje izvedli načrtovani projekt. Na srečanju sredi oktobra smo določili namen in cilje prednovoletne
zabave, prikazal sem jim tudi korake skavtskega načrtovanja, ki naj jih uporabljajo v svoji morebitni
nadaljnji skavtski poti (načrtovanje po rutki).
Določili smo tudi osnovna pravila prednovoletne zabave:
1. prednovoletno zabavo lahko obiščejo samo skavtinje in skavti (člani ZSKSS)
2. za mladoletne skavtinje in skavte odgovarjajo njihovi voditelji; tudi polnoletne skavtinje
in skavti upoštevajo navodila svojih voditeljev
3. zunaj prostorov prednovoletne zabave se upošteva javni red in mir - tišina je med 22.00
in 6.00
4. uživanje alkohola, prepovedanih substanc in kajenje je na prednovoletni zabavi in bližnji
okolici strogo prepovedano; v primeru kršitve odgovoren voditelj pokliče starše otroka,
jih obvesti o nespoštovanju pravil prednovoletne zabave in zahteva, da pridejo svojega
otroka iskat
5. na prednovoletni zabavi je potrebno upoštevati navodila organizatorjev

Datum: 10. december 2010
Kraj: Delavski dom na Viru
Število udeležencev: okrog 100 skavtov iz Slovenije
Program:


tematika zabave je potovanje iz planeta na planet (kot pri knjigi Mali princ)



na vsakem planetu bo določena zvrsti glasbe
1.Ribogojnica
2. Eurosong
3. Navijaški
4. Rock

5. Ana in pow
6. Balkan
7. Đubox
Stran 3

Uvodna ceremonija se je začela z projiciranjem filma, v katerem smo prikazali vzlet rakete,
kot simbolika potovanja iz planeta na planet. Tako smo animirali udeležence na približno pol
ure, ko se je zamenjal planet.
Časovno naj bi bilo razdeljeno tako, da bo Ana in pow imela 2h časa, da igra svoje, tako, da
bomo potovali nazaj na ta planet.
Ostali planeti in naše igranje pa bo trajalo 1 uro in pol.
Zaplesali bomo: Sestre – Samo ljubezen, Magnifico – Hir aj kam, hir aj go, Aretha Franklin –
Respect, Village people - YMCA
Zadolžitve:


Vrtenje glasbe na računalniku: Van



Vodenje programa: Bojan



Vstopnina: Manca



Hrana in pijača:. Liza, Marija

Hrana:


Hrana se peče/kuha/cvre doma in jo pripravi vsak klanovec:
- pica
- pecivo
- štrudl
- slano pecivo
- čips, smoki
- piškoti
- muffini
- Rostfraj kanister →Bojan

Music master:


računalnik



muska

Dress code:
Na vhodu vsak udeleženec dobi košček alu-folije in si naredi nekaj neumnega za okras
Igre:


košarica



metanje na množico



polka metla

Stran 4

Vstopnina:
20:00 → 20:30 = 2€
20:30 → ∞∞x ∞ = 3€
Blagajnik je ženskega spola♀
Začetek in konec


začne se z uvodno ceremonijo 20:30



konec je predviden okoli 00:00

Okrasitev:


dvorano se okrasi v stilu božiča z pridihom vesolja

Promocija


flajer



FaceBook



lista voditeljev



Skavtič



SkavtNET

Kaj moramo kupiti?


kozarce



čips



smoki



malinovc



vrečke za smeti

Oprema


projektor



računalnik



lučke(Ceh)



karton



napisi

Stran 5

4. Preverba ciljev:


razvijanje čuta za odgovornost - vsak iz PP ima zadolžitev za kakšno stvar, aktivnost – vsak PP
je bil avtonomno zadolžen za svoje področje, kot voditelj sem samo nadzoroval in usmerjal
njihovo delo. Delo so vsi PP kvalitetno opravili



klanovci bodo pokazali svoje plesne in pevske sposobnosti: Sestre – Samo ljubezen,
Magnifico – Hir aj kam, hir aj go, Aretha Franklin – Respect, Village people – YMCA. Vsi PP so
sodelovali vsaj v eni točki, pri kateri so se naučili koreografijo, priskrbeli so si kostume ter
točko super zaplesali.



Pridobiti dvorano na dostopnem in privlačnem prostoru po skavtski ugodni ceni – PP se je
dogovarjal in pogovarjal z tajnico delavskega doma na viru, usklajeval datum in prilagodil
ceno, katera je bila ugodna nam, saj smo z vstopnino pokrili stroške dvorane



Sestaviti zanimiv in pester program – PP so naredili in napisali pester in zanimiv program, pri
katerem so bili animirani vsi udeleženci



Pridobiti sponzorska sredstva in hrano – PP so na določena podjetja razposlali prošnje za
materialno pomoč. Prošnjo so nam odobrili pri podjetju Pivovarna Union d.d. Donirali so 150
plastenk ledenega čaja 0,5l in 50 plastenk vode Zala 0,5l



Oblikovali bomo privlačno reklamo (skavtnet, voditelj lista, osebno, FB) – PP je oblikoval
plakat (flajer). Z njim sem napisal in oblikoval reklamo na spletnem portalu SkavtNET in FBju
ter napisal mail na voditelj listo



Dobro ozvočenje in atraktivna razsvetljava – Za ozvočenje je poskrbel bend, osvetljavo pa
sem pridobil na društvu Mladinski ceh, po skavtski ugodni ceni



Povabimo uveljavljen bend – PP je predlagal, da povabimo v skavtski javnosti uveljavljen
bend, smo povabili skupino Ana in pow



Solidno poskrbeti za varnost in prijavo dogodka policiji – z PP smo prijavili dogodek na PP
Domžale

Stran 6



Zanimiva tematska okrasitev – PP je dan prej okrasil celotno dvorano z starimi CD-ji,
snežinkami iz vate in papirja, napisali so plakate s smešnimi in spodbudnimi citati (»zavrti se z
mano«)

Kratka preverba načrtovanja predovoletne zabave
Reklama
+ dobro oblikovana reklama (super flajer)
+ hitro narejena
+ na skavt.net-u v koledarju, na FB

- premalo ustne reklame in osebnih povabil (največ ljudi pride, če nekoga poznajo in mu
obljubijo, da pridejo)
Tehnika
+ stroboskop, disco krogla, lučke
+ bravo za tiste, ki so popravili ozvočenje
+ na splošno dobro zrihtana tehnika

- mogoče več lučk.. (lučkarji – večja kontrola), drugačna luč za na oder
- bolj raznolika glasba, (narejeni miksi)
Razdelitev nalog (kako so bile naloge opravljene: vstopninarji, tehnik, šef, okraševanje, hrana..)
+ veliko hrane (dobro smo napekli)
+ šef – super, vztrajno priganjanje
+ okraševanje je bilo lepo
+ disco krogla
+ improvizacija

Stran 7

- premalo sponzorjev
- boljša tehnika
- premalo navdušenja za delo pri nekaterih klanovcih, večina odlična :)
Datum
+ v redu, sredi decembra in ne preblizu Božiču (ni nobene druge skavtske aktivnosti)

Hrana
+ VELIKO
+ okusne pice, super dobri piškoti, rum kroglice
+ ledeni čaj, voda (najboljša rešitev za pijačo)

- obiskovalci so bolj malo jedli, zato jo je veliko ostalo
- kakšna majhna luč, da bi se videlo kakšna je ponudba
- ni bilo sponzorske hrane, ker bi si tako zmanjšali stroške

Prostor
+ glede cene – super
+ prijazni hišnik in žena
+ lep potem, ko je bil okrašen

- nekateri niso vedli, kje je dvorana

Stran 8

Sponzorji
+ LEDENI ČAJ, VODA

- premalo, premalo sponzorjev
- premalo smo se angažirali, drugič prej na lov za njih

Varnost, prodaja vstopnic
+ vstopnice so se v redu prodajale
+ za varnost solidno poskrbljeno, nobenih izgredov
+ ni bilo nobenih „zunanjih“

- VIP prehitro obupal, prekmalu so zapustile mizo za prodajo vstopnic, nekateri niso vedeli
komu plačat, naslednjič se lahko miza prestavi v noter, da je tako oseba, ki prodaja vstopnice
tudi na zabavi
- nekateri so se hodili ven v kratkih rokavih, eni so skakali po odru, nekdo mora vedno stat pri
vratih in varovati

Okraševanje
+ super cd-ji in snežinke
+ zabavni napisi (vsi so jih opazili, brali)
+ super, smešna, najboljša, prikupna

- napise so delali prepozno, eno uro pred začetkom zabave

Stran 9

Program
+ improvizacija in organiziranje točk
+ zelo dobro izpeljano
+ v redu glasba, mogoče več plesne glasbe
+ zabavni nastopi

- ni bilo vsega kar je bilo v programu (ni se izpeljalo nekaterih iger)
- napovedovalec ni bil urejen – ni se vedelo ali je uraden napovedovalec ali le naključen
mimoidoči (ni dobro odigral kakšne stvari)
- mogoče še kakšna točka z glasbenim nastopom
- tehnične motnje so zmotile program

Povabljenci
+ na koncu jih je pa le prišlo nekaj
+ tisti, ki so bili jim je bilo večinoma všeč

- premalo povabljencev
- zamujanje
- manjkalo je skavtskega duha, na trenutke so samo gledali, sedeli
- pogrupiranost po stegih

5. Priloge


Reklamni flajer



Fotografija

Stran 10

Stran 11

Stran 12

Stran 13

