Pravidla pro tvorbu a ověřování modelových akcí (MA)
Modelové akce je možné tvořit v rámci následujících tří typů:
Schůzka – cca 1,5 - 2 h (8x)
Výlet – jednodenní akce cca 8 h (6x)
Výprava – víkendová akce – pátek odpoledne až neděle odpoledne (4x)
Každá modelová akce bude po vytvoření 2x ověřena (1x tvůrce + 1x ověřovatel).
Požadavky na tvůrce a ověřovatele metodik MA
- Na tvorbě metodiky MA se mohou podílet vedoucí a instruktoři, kteří absolvovali projektová
školení (Instruktorák, KOV, HVDT) nebo speciální školení Specifika práce s dětmi se SVP. Od
tvůrců metodiky MA je očekáván dobrý psaný projev a schopnost vytvořit akci dle zadaného
vzoru a organizační a komunikační schopnosti.
- Na ověřování metodik MA se mohou podílet vedoucí a instruktoři, kteří absolvovali
projektová školení (Instruktorák, KOV, HVDT) nebo speciální školení Specifika práce s dětmi
se SVP. Od ověřovatelů je očekáváno kritické a objektivní zhodnocení ověřované metodiky
MA a komunikace s tvůrcem metodiky MA.
- Věk 18+ při tvorbě i ověřování modelové akce „Výprava“ (MA „Výprava“ lze tvořit pouze ve
spolupráci s další proškolenou osobou).
- Při ověřování (i tvůrce v 1. kole ověření) metodiky MA je nutné mít skupinu nejméně 10
účastníků, z nichž musí být doloženo minimálně 10% dětí se SVP. Nárok na proplacení
nákladů na jedno konkrétní dítě se SVP lze uplatnit pouze jedenkrát v průběhu projektu (dítě
se může účastnit více MA, ale pouze jedna mu bude proplacena).
- Od tvůrců se očekává kreativní přístup ke zpracování metodiky MA (nové neotřelé hry).
Proces tvorby metodiky MA
- Přihlašování na tvorbu metodiky MA probíhá na stánkách přihlašovacího systému Klubka –
http://klubko.pionyr.cz/. Při velkém počtu zájemců o tvorbu metodik MA si projektový tým
vyhrazuje právo na výběr.
- Přihlášeným tvůrcům budou poskytnuty detailní informace o tvorbě metodik a financování
MA, které je nutné dodržovat.
- Jeden měsíc před prvním ověřením se od tvůrce očekává sepsaná 1. verze metodiky MA,
která již bude zkonzultovaná s odborníkem na problematiku SVP (paní Burešová), ohledně
dostatečného zapracování zapojení dětí se SVP. Takto zpracovaná metodika MA bude zaslána
projektovému týmu na mail pojdme.spolu@jmpionyr.cz.
- Nejpozději 14 dní před termínem ověření metodiky MA je nutné odeslat vyplněný formulář
POZ (personálně – organizační zabezpečení) na výše uvedený mail.
- Po prvním ověření metodiky MA je třeba vyplnit hodnotící formulář a zaznamenat postřehy
z ověřování, a po té je zapracovat do metodiky samotné. Vše je třeba odevzdat do 14 dnů od
ukončení MA.

-

Po druhém ověření metodiky MA je třeba vyplnit hodnotící formulář a zaznamenat postřehy
z ověřování, a po té je předat do 14 dnů tvůrci metodiky MA. Tvůrce pak bude mít dalších 14
dnů na zapracování postřehů a připomínek z druhého ověřování a předání finální verze
metodiky MA projektovému týmu.

Proces ověřování metodiky MA
- Přihlašování na ověřování metodiky MA probíhá na stánkách přihlašovacího systému Klubka –
http://klubko.pionyr.cz/. Při velkém počtu zájemců o ověřování metodik MA si projektový
tým vyhrazuje právo na výběr.
- Přihlášeným ověřovatelům budou poskytnuty detailní informace o tvorbě metodik a
financování MA, které je nutné dodržovat.
- Projektový tým bude průběžně zveřejňovat vytvořené metodiky MA, ze kterých bude možné
vybírat.
- Nejpozději 14 dnů před termínem ověření metodiky MA je nutné odeslat vyplněný formulář
POZ (personálně – organizační zabezpečení) na mail pojdme.spolu@jmpionyr.cz.
- Po druhém ověření metodiky MA je třeba do 14 dnů vyplnit hodnotící formulář, zaznamenat
postřehy z ověřování, a po té je předat tvůrci a projektovému týmu.
- Správné zapojení dětí se SVP lze konzultovat s odborníkem na SVP (pí Burešová).
Vybavení pro MA
- Materiál lze nakupovat dle „Pravidel pro čerpání finančních prostředků na modelové akce“.
- Před nákupem vybavení je vhodné poradit se se členy projektového týmu, zda vybrané věci
odpovídají projektovým pravidlům.
- Nákup vybavení pro zapojení dětí se SVP je nutné zdůvodnit v metodice MA.
Dokumenty nutné pro tvorbu a ověřování metodik MA
- Osvědčení o absolvování kurzu obohaceného o téma dětí se SVP nebo kurz Specifika práce
s dětmi se SVP.
- Vypracované metodiky MA (tvůrci).
- Vypracované hodnotící formuláře metodiky MA (ověřovatelé).
- Vyplněný formulář POZ.
- Doklady prokazující zařazení dítěte (dětí) do kategorie SVP (potvrzení z pedagogickopsychologické poradny, lékařská zpráva, čestné prohlášení rodičů).
- Další dokumenty vztahující se k čerpání financí (DPP, pracovní výkaz, …) – viz „Pravidla pro
čerpání finančních prostředků na modelové akce“.
Pokud vyvstanou nějaké dotazy, či pochybnosti, projektový tým je připraven na cokoliv reagovat.

