САВЕЗ ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ
Булевар уметности 27, 11150 Београд
Телефони: +381 11 269-5199, +381 63 626-450
е-пошта: office@izvidjaci.rs сајт: www.izvidjaci.rs

KOНКУРС ЗА ЧЛАНОВЕ И ЧЛАНИЦЕ ШТАБА 11. СМОТРЕ ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ

Савез извиђача Србије расписује Конкурс за чланове и чланице Штаба 11. Смотре извиђача Србије,
која ће бити одржана од 22. до 31. јула 2023. године у Зајечару.
Конкурс траје до 22. октобра у 18:30 часова. На Конкурс се можете пријавити преко следећег линка:
https://forms.gle/Xs7z5zC48cAmYd2p7. Молимо вас да пажљиво прочитате остатак Конкурса пре
него што се пријавите. Текст Конкурса има укупно 9 страна.
У оквиру Конкурса можете се пријавити за једну од следећих позиција у оквиру Штаба Смотре:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Старешина Смотре;
Домаћин Смотре;
Начелник Смотре;
Благајник Смотре;
Начелник за програм;
Начелник за исхрану;
Начелник за смештај;
Начелник за промоцију;
Начелник за чланство.

Штаб Смотре примарно доноси одлуке о:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Елаборату Смотре;
Динамици и подели рада чланова Штаба;
Финасијском плану Смотре и Програму Смотре;
Просторној организацији Смотре (распоред насеља и пратећих зона на терену Смотре и
комуникација међу њима);
Естетици Смотре и опреми кампа Смотре (услови терена, модел тоалета, изглед бине,
изглед таборских објеката и слично);
Промоцији Смотре и визуалима Смотре;
Елаборату за исхрану на Смотри;
Безбедности Смотре (план евакуације и протокол у случају неких потешкоћа у реализацији
смотре као и сигурност током активности);
Реаговању у кризним ситуацијама;
Саставља збирни извештај о реализацији Смотре.
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ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ ЗАДУЖЕЊА ЧЛАНОВА/ЧЛАНИЦА ШТАБА СМОТРЕ

1. Старешина Смотре
Општа задужења:
•
•
•
•
•
•

Припрема и сазива седнице Штаба Смотре;
Стара се о адекватним условима за рад Штаба Смотре;
Задужен је за координацију са лекарском службом, полицијом и ватрогасцима;
Комуницира са градским властима и градским организационим одбором;
Идентификује потенцијалне претње на смотри и упозорава Штаб Смотре на њих;
Поштује одлуке Штаба Смотре.

Задужења након смотре:
•

Стара се да се идентификују сви који су помогли у реализацији смотре и предлаже начин да
се они награде.

2. Домаћин Смотре
Општа задужења:
•
•
•

•

Води рачуна о интересима локалне заједнице и презентацији града у најбољем светлу;
Тражи и предлаже Штабу све могућности и повољности које се на локалу могу остварити;
Контакт особа за локална питања, као помоћ осталим члановима Штаба - предлаже решења
за текуће логистичке, програмске и друге изазове у складу са ресурсима и могућностима
Града и Смотре;
Поштује одлуке Штаба Смотре.
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3. Начелник Смотре
Општа задужења:
•
•
•
•

Сагледава мотивисаност чланова штаба
Прати рад ресорних начелника смотре између седница
Има сталан контакт са Старешином, Домаћином и Благајником Смотре између седница
Прати динамику реализације смотре према усвојеним елаборатима, плановима,
протоколима

Задужења након Смотре:
•

Учествује у писању извештаја.

4. Благајник Смотре
Задужења пре Смотре:
•

Учествује у писању пројеката који обезбеђују додатне финасије за Смотру.

Општа задужења:
•
•
•
•

Прати стање Буџета Смотре;
Предлаже и прати реализацију финасијског плана Смотре;
Упозорава Штаб Смотре ако постоје финасијске потешкоће;
Предлаже мере уштеде и обавештава уколико се уштеде појављују.

Задужења након Смотре:
•

Учествује у писању финасијског извештаја.

5. Начелник за програм
Општа задужења:
•

Задужен за креирање детаљног програма Смотре попут:
o Програмског плана отварања и затварања смотре,
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o
o
o
o

•
•
•

Дневних радионица,
Система ротација,
Симболичког оквира и
Вечерњих дешавања и генерално програмске понуде на Смотри током слободног
времена;
Припрема потребе за осмишљен програм и износи их на састанцима;
Коригује програм у складу са ресурсима и могућностима;
Проналази спољне сараднике у вези програма и предаваче за радионице и предлаже их
Штабу.

Задужења током Смотре:
•

Прати реализацију програма Смотре.

6. Начелник за исхрану
Задужења пре Смотре:
•
•
•
•

Проналази најбоље понуде за исхрану у складу са буџетом и предлаже их штабу Смотре;
Формира главни јеловник Смотре и јеловник посебних оброка;
Формира листу за дистрибуцију оброка према броју и врсти, за сваки дан;
Формира и предлаже елаборат са протоколом за исхрану током Смотре.

Задужења током Смотре:
•

•
•

Спроводи елаборат исхране (координира, по потреби коригује и контролише испоруку и
садржај оброка, по насељима и активностима, води рачуна о подели хране и дистрибуцији
отпада и сл.);
Води рачуна о условима и хигијени места где се обедује;
Води рачуна о складиштењу хране и пића уколико има потребе за тим.

7. Начелник за смештај
Задужења пре Смотре:
•
•
•

Сагледава различите идеје и примере добре праксе за смештај учесника;
Предлаже план просторне организације и естетике кампа Смотре;
Спроводи у дело план просторне организације и естетике кампа Смотре;
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•
•
•
•

Сагледава и координира уређење услова терена где се постављају шатори;
Сагледава и координира постављање и обезбеђивање одржавања хигијенско-санитарног
чвора;
Сагледава и координира постављање и обезбеђивање струјне мреже;
Сагледава и координира формирање ограда и капије на местима где је то потребно.

Задужења током смотре
•
•
•

У контакту је са дежурним електричаром и водоинсталатером (или службама у вези са овим
питањима);
Води рачуна о хигијени током Смотре;
Води рачуна о општој безбедности терена смотре (превенција повреда у вези са
инфраструктуром).

8. Начелник за промоцију
Општа задужења:
•
•
•
•
•

Предлаже и спроводи план промоције пре, током и након Смотре
Координира израду промо објава (клипова, фотографија, банера…);
Координира постављање садржаја на сајт www.jamboree.rs;
Пише саопштења за јавност, подиже атмосферу и видљивост извиђачке организације ;
Води рачуна о пројектном промовисању.

Задужења током смотре:
•
•
•
•

Координира прикупљање фотографија и снимака;
Води рачуна о креирању позитивне јавне слике о Смотри и извиђачкој организацији;
Координира наступе у медијима;
Координира екстерне и интерне објаве о Смотри.

9. Начелник за чланство
Задужења пре Смотре:
•

ЈЕДИНИ комуницира директно са чланством односно одредима који желе да дођу на
Смотру;
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•
•

Даје информације чланству односно одредима о питањима везаним за Смотру који се тичу
јавности, тако што их прикупља од осталих чланова штаба;
Опомиње уколико уплате нису извршене, на основу листе коју му достави благајник.

Задужења током Смотре:
•
•

Води рачуна о потребама чланства на Смотри, прикупља критике и похвале, решава
конфликте у насељима на самој Смотри
Сазива и води састанке старешина и начелника насеља и дели информације о наредном
дану и прикупља искуства од претходног (по потреби позива да састанцима присуствују и
остали чланови Штаба).

Сваки од чланова штаба може именовати једног или више помоћника који није члан Штаба Смотре,
а помаже му у остваривању задужења и задатака.
Штабу Смотре подршку у обављању задатака пружаће и секретаријат Савеза.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Критеријуми за кандидате за Старешину Смотре:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 25 година;
Да има довољно расположивог времена у периоду од октобра 2022. године до августа 2023.
(5-10 сати недељно);
Да може да присуствује Смотри;
Да има искуства у организацији великих догађаја;
Да има искуства у препознавању симптома „сагоревања” код чланства;
Да је ведрог духа и са позитивним приступом према извиђачима;
Да је доследан у спровођењу одлука;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је био активан учесник барем једне смотре;
Да је спреман да се прихвати горенаведени задужења Старешине Смотре.
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Критеријуми за кандидате за Домаћина Смотре:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 20 година;
Да има довољно расположивог времена у периоду од новембра 2022. године до августа
2023. године (5-10 сати недељно);
Да може да присуствује Смотри;
Да је ведрог духа и са позитивним приступом према извиђачима;
Да је комуникативан;
Да је доследан у спровођењу одлука;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је био активан учесник барем једне смотре;
Да је спреман да се прихвати горенаведених задужења Домаћина Смотре.

Критеријуми за кандидате за Начелника Смотре:
•
•
•
•
•
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 20 година;
Да има довољно расположивог времена у периоду од октобра 2022. године до јула 2023.
године (5-10 сати недељно);
Да може да присуствује Смотри;
Да има искустава у организацији барем 3 националне извиђачке активности;
Да је доследан у спровођењу одлука;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је био активан учесник барем једне смотре;
Да је спреман да се прихвати горенаведених задужења Начелника Смотре.

Критеријуми за кандидате за Благајника Смотре:
•
•
•
•
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 20 година;
Да познаје рад са финасијама (пожељна економска школа, али није условно);
Да може да присуствује Смотри;
Да има довољно расположивог времена у периоду од октобра 2022. године до августа 2023.
године (5-10 сати недељно)
Да је доследан у спровођењу одлука;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је спреман да се прихвати горенаведених задужења Благајника Смотре.
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Критеријуми за кандидате за Начелника за програм:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 20 година;
Да има довољно расположивог времена у периоду од октобра 2022. године до јула 2023.
године (5-10 сати недељно);
Да може да присуствује Смотри;
Да има барем 5 година искуства у организацији активности из извиђачког програма;
Да је био део организационог тима везаног за програм на неком већем вишедневном
извиђачком дешавању;
Да је способан за планирање унапред са укалкулисаним могућностима за одступање;
Да је доследан у спровођењу одлука;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је био активан учесник барем једне смотре;
Да је спреман да се прихвати горенаведених задужења Начелника за програм.

Критеријуми за кандидате за Начелника за исхрану:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 20 година;
Да има довољно расположивог времена у периоду од октобра 2022. године до јула 2023.
године (5-10 сати недељно);
Да може да присуствује Смотри;
Да уме да користи програме за електронску евиденцију (Excel);
Да има искуства у дистрибуцији намирница;
Да је способан да координише тимом људи;
Да је доследан у спровођењу одлука;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је био активан учесник барем једне смотре;
Да је спреман да се прихвати горенаведених задужења Начелника за исхрану.

Критеријуми за кандидате за Начелника за смештај:
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 20 година;
Да има довољно расположивог времена у периоду од октобра 2022. године до јула 2023.
године (5-10 сати недељно);
Да може да присуствује Смотри;
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•
•
•
•
•
•
•

Да познаје организацију кампа и правилно распоређивање објеката;
Да има искуства и свест о спровођењу безбедносних мера за превенцију повреда на кампу;
Да има искуства у естетици кампа;
Да је доследан у спровођењу одлука;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је био активан учесник барем једне смотре;
Да је спреман да се прихвати горенаведених задужења Начелника за смештај.

Критеријуми за кандидате за Начелника за промоцију:
•
•
•
•
•
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 20 година;
Да има довољно расположивог времена у периоду од октобра 2022. године до јула 2023.
године (5-10 сати недељно);
Да може да присуствује Смотри;
Да има искуства у промоцији догађаја;
Да је способан да руководи мањим тимом;
Да је креативан;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је спреман да се прихвати горенаведених задужења Начелника за промоцију.

Критеријуми за кандидате за Начелника за чланство:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да је члан одреда регистрованог у Савез извиђача Србије и да је старији од 20 година;
Да има довољно расположивог времена у периоду од октобра 2022. године до јула 2023.
године (5-10 сати недељно);
Да може да присуствује Смотри;
Да је комуникативан;
Да уме да користи програме за електронску евиденцију (Excel);
Да има искуства у раду са људима;
Да зна енглески језик;
Да зна да адекватно обавља електронску комуникацију;
Да је доследан у спровођењу одлука;
Да има искуства у раду у тиму;
Да је спреман да се прихвати горенаведених задужења Начелника за чланство.

Напомена: Све функције у оквиру Штаба Смотре су волонтерске.

