PLAN AKTIVNOSTI TUROPOLJSKE UDRUGE SKAUTA „TUR“ ZA 2016. GODINU

Plan i opis aktivnosti u kalendaru
Turopoljske udruge skauta “Tur”
za 2016. godinu

S početkom 2016. godine u udruzi je registrirano 97 aktivnih članova, koji program i
edukaciju provode u devet programskih skupina. Uz sedam programskih skupina koje
članove okupljaju i s njima odrađuju programske zadatke u prostoriji udruge, u sklopu
Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, po jedna programska skupina djeluje u
Dubrancu i u Ščitarjevu.

U razdoblju od početka kalendarske godine do sredine lipnja (kada radi godišnjih odmora
roditelja broj aktivnih članova u programskim skupinama ne opravdava daljnja
okupljanja i provedbu radionica tijekom ljeta), te od početka mjeseca rujna do kraja
kalendarske 2016. godine, svaka programska skupina održat će 38 redovitih tjednih
programskih (edukativno-kreativnih) radionica. Sve programske skupine tako će u
2016. godini održati 342 programske radionice.

Na programskim radionicama voditelji provode Program rada udruge kojim je razrađena
obrada programskih tema i svladavanje očekivanih znanja i vještina po mjesecima kroz
dugoročno (višegodišnje) razdoblje prema uzrasnim kategorijama.
Program predviđa obradu 14 tematskih cjelina:
1. Skautski pokret u svijetu i u Hrvatskoj
2. Razvoj duhovnih vrijednosti
3. Naša domovina, njeni ljudi i krajevi
4. Izviđanje i traganje
5. Izletništvo, orijentacija i kretanje u prirodi
6. Tehnika izletništva i logorovanja
7. Signalizacija i veze
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8. Meteorologija i zaštita od prirodnih nepogoda
9. Prehrana u prirodi
10. Biljni i životinjski svijet
11. Ekologija i zaštita prirode
12. Tjelesna kultura i zdravlje
13. Rad i štednja
14. Kulturno-zabavne aktivnosti

Voditelji će tijekom godine održati 45 organizacijskih susreta sa svrhom pripreme i
koordinacije programskih aktivnosti i evaluacije provedbe aktivnosti.

Za članove udruge organizirano će biti i 10 tematskih radionica (kuhanja, zdrave prehrane,
pružanja prve pomoći, izrade maketa i konstrukcija od drveta, izrade ukrasa povodom
Uskrsa i Božića te izrade fašničkih maski).

Svi članovi udruge uključeni su u vježbovne i natjecateljske aktivnosti u suradnji Turopoljske
udruge skauta „TUR“ i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica. Članovi udruge
će u 2016. godini imati 20-tak vježbi po uzrasnim skupinama natjecatelja, a nastupit će
na 10 vatrogasnih natjecanja na području Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije,
kao predstavnici DVD Velika Gorica.

Odrasli voditelji udruge uključenio su u rad Gradskog interventnog tima (za slučaj katastrofa i
elementarnih nepogoda) te će kao članovi GIT-a u organizaciji Gradskog društva Crvenog
križa Velika Gorica u 2016. godini sudjelovati na najmanje dva vježbovna i edukativna
susreta članova GIT-a.

Navedene aktivnosti nisu predviđene mjesečnim planom aktivnosti (u nastavku), te su stoga
kroz broj aktivnosti izdvojene na početku Godišnjeg plana aktivnosti udruge.
Uz to, planirane su sljedeće aktivnosti po mjesecima:
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SIJEČANJ
-

Odredski izlet –

klizanje na Ključić brdu i sanjkanje u parku dr. Franje Tuđmana

– tijekom zimskih školskih praznika – klizanje, šetnja i sanjkanje za sve članove Odreda
koji zimske školske praznike provode kod kuće.
-

Odredski susret svih članova tijekom zimskih školskih praznika – igraonica društvenih
igara u odredskoj prostoriji.

-

Odredski izlet – posjet muzeju ili kazalištu, ovisno o meteorološkim uvjetima, članovi
odreda će tijekom zimskih školskih praznika otići na jednodnevni izlet s posjetom
muzeju/kazalištu u gradu Zagrebu. Predviđeno sudjelovanje oko 65 članova odreda.

VELJAČA
-

Turopoljski fašnik, sudjelovanje članova odreda u fašničkom programu u organizaciji
Turističke zajednice grada Velike Gorice ili odlazak na fašnik u Samobor. Očekivano
sudjelovanje oko 20 članova Odreda.

-

B.P. Day – Thinking Day (Dan sjećanja na osnivača skautskog pokreta Lorda Roberta
Baden Powella) obilježavanje godišnjice rođenja osnivača – Obilježavaju ga sve skautske
udrugama u Hrvatskoj i u svijetu. Tim povodom u planu je izlet u Koprivnicu,
upoznavanje povijesti, tradicije, kulture i prirodnih posebnosti Podravine, naivne
umjetnosti u Hlebinama te druženje s koprivničkim izviđačima. Očekuje se odaziv oko
70 članova odreda te zainteresiranih roditelja članova.

OŽUJAK
-

Skupština odreda, početkom veljače, redovita godišnja sjednica Skupštine udruge.
Očekuje se sudjelovanje svih članova Odreda, gostiju i roditelja.

-

Ekološka izviđanja, povodom međunarodnog Dana voda, članovi odreda će obići obližnje
vodotokove, te zabilježiti ekološku situaciju u djelu njihovog toka. Očekuje se
uključivanje svih članova Odreda.

-

Odredski izlet – Žumberak, upoznavanje Domovine, izlet za sve programske kategorije.
Namjera je upoznati Krašić, Dolinu Kardinala, u Sošicama posjetiti Grkokatoličku crkvu i
samostan časnih sestara s etno zbirkom te arheološki park Budinjak. Očekivano je
sudjelovanje oko 75 članova Odreda.
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TRAVANJ
-

Akcija „ Igrajmo se zdravo“, tradicionalna akcija izviđača grada Zagreba, na kojoj redovito
sudjeluje 40-ak članova odreda.

-

Turopoljsko Jurjevo u Velikoj Gorici (u organizaciji Plemenite općine turopoljske), u
okviru proslave članovi odreda slažu i pale tradicionalni svečani Jurjevski krijes u Velikoj
Gorici, a prema interesu organizatora i u Lukavcu. Očekivano sudjelovanje oko
80 članova Odreda.

-

Džeboree 2016. - tradicionalna akcija/izviđačko natjecanje/višeboj u organizaciji OI “N.B.
Đebo” – Zagreb za izviđače i planinke. Predviđeno sudjelovanje 15-ak članova Odreda.

SVIBANJ
-

Dan izviđača na MEDVEDNICI - obilježavanje dana organizacije u Hrvatskoj svečanim
polaganje Zavjeta izviđača i Obećanja poletaraca novih članova Odreda na MEDVEDNICI
- „500 Horvatovih stuba“. Očekivano sudjelovanje oko 40 članova Odreda.

-

Odredski izlet u LONJSKO POLJE. Posjet parku prirode Lonjsko polje i selo Čigoč
– najveće je zaštićeno močvarno područje u Republici Hrvatskoj, članovi odred će
istražiti i obilježiti mjesta gdje se zadržavaju rode. Predviđeno sudjelovanje oko
80 članova Odreda.

LIPANJ
- Odredski izlet u park Prirode Papuk - Jankovac - zbog izuzetnih prirodnih ljepota Jankovac
je 1955. godine proglašen zaštićenom Park - šumom. Na Jankovcu je izgrađena "Grofova
poučna staza" koja prolazi najljepšim dijelovima Park šume. Očekivano sudjelovanje oko
70 članova Odreda.
-

Pripremni tabor u Ščitarjevu – pokazna aktivnost s ciljem popularizacije skautizma u
ovom naselju, povezivanja s lokalnom zajednicom i crkvom te pripreme novih članova za
noćenje pod šatorom (uoći višednevnog programskog boravka u prirodi – logorovanja).
Očekuje se sudjelovanje oko 60 članova i 20 roditelja.
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SRPANJ/KOLOVOZ
-

Priprema opreme za ljetne višednevne aktivnosti

-

Ljetna višednevna aktivnost – izviđačko logorovanje u organizaciji Odreda.
Dvotjedni programski boravak u prirodi. Očekivano sudjelovanje oko 50 članova odreda.

RUJAN
-

Odredski izlet - posjet Zoološkom vrtu i botaničkom vrtu u Zagrebu. Predviđa se
sudjelovanje 80 članova.

-

Akcija „Victorijada“ u Karlovcu, igre poletaraca i natjecanje izviđača, prvi izlet za nove
članova i zajednički boravak u prirodi za sve članove odreda, natjecanje u Karlovcu u
organizaciji Odreda izviđača „Vladimir Nazor“. Očekivani odaziv oko 75 članova odreda.

-

Bjelojavorska olimpijada (Koprivnica), natjecanje za ekipe mlađih i starijih izviđača.
Sudjelovat će dvije natjecateljske ekipe odreda (12 članova).

LISTOPAD
-

Atletski miting osoba s invaliditetom (Velika Gorica), u organizaciji ŠDOTI „Uspon“.
Stariji izviđači i brđani pomoći će organizatoru u provedbi atletskih natjacanja za
sportaše s invaliditetom. Uključit će se 15 članova odreda.

-

Akcija „Nitko da ne dođe do prijatelj drag“ (Velika Gorica), posvećena Tihomiru
Tomašiću – Tihici (hrvatskom branitelju, vukovarskoj žrtvi agresora), s izložbom
fotografija u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Očekivano sudjelovanje oko
200 izviđača iz cijele Hrvatske.

-

Odredski izlet - SISAK - upoznavanje Domovine, izlet za sve programske kategorije.
Vožnja brodom Kupom od ušća Odre do Save te posjeta Starom gradu i upoznavanje
znamanite bitke s Turcima kod Siska. Očekivano sudjelovanje oko 75 članova Odreda.

STUDENI
-

Odredski izlet u Gospić (Smiljan, Lika). Upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti
grad: zgrada muzeja "Like" s najcjelovitijom zbirkom dinarske tradicijske kulture u
Hrvatskoj, katedrala Navještenja Blažene Djevice Marije. Posjet memorijalnom Muzeju
„Nikola Tesla“. Predviđeno sudjelovanje oko 80 članova.

-

FIPO (Festival izviđačkih pjesama Osijek) – predviđeno sudjelovanje 10 članova odreda
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PROSINAC
-

Odredsko okupljanje za Sv. Nikolu – druženje članova uz darovanje i kupanje u
toplicama. Planirano je sudjelovanje oko 80 članova odreda.

-

Donošenje Betlehemskog svijetla i paljenje Adventske svijeće na njemu, tradicionalna
akcija Europskih izviđačkih organizacija, tijekom koje ćemo na blagdan Božića u sve
velikogoričke župne crkve donijeti svjetlo upaljeno u Betlehemu, a blagoslovljeno u
Zagrebačkoj katedrali.

-

Raznošenje Betlehemskog svjetla po Turopolju – donošenje svjetla u Razdoblju od Svete
Lucije do Božića u osam župnih crkvi na području grada, u zgradu gradske uprave
(gradonačelniku) i predstavnicima Plemenite opčine turopoljske na tradicisjko Lucijsko
spravišće. Uključeni će biti svi članovi odreda.

Ovaj Plan je utvrdilo Predsjedništvo udruge na sjednici održanoj u studenom 2015. godine,
a Zbor odreda na redovitoj sjednici u ožujku 2016. godine.

U Velikoj Gorici, 05.03.2016. godine

Za Turopoljsku udrugu skauta „TUR“
Alen Konjević, predsjednik
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Plan i opis aktivnosti u kalendaru
Turopoljske udruge skauta “Tur”
za 2016. godinu
S početkom 2016. godine u udruzi je registrirano 97 aktivnih članova, koji program i
edukaciju provode u devet programskih skupina. Uz sedam programskih skupina koje
članove okupljaju i s njima odrađuju programske zadatke u prostoriji udruge, u sklopu
Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, po jedna programska skupina djeluje u
Dubrancu i u Ščitarjevu.
U razdoblju od početka kalendarske godine do sredine lipnja (kada radi godišnjih odmora
roditelja broj aktivnih članova u programskim skupinama ne opravdava daljnja
okupljanja i provedbu radionica tijekom ljeta), te od početka mjeseca rujna do kraja
kalendarske 2016. godine, svaka programska skupina održat će 38 redovitih tjednih
programskih (edukativno-kreativnih) radionica. Sve programske skupine tako će u 2016.
godini održati 342 programske radionice.
Na programskim radionicama voditelji provode Program rada udruge kojim je razrađena
obrada programskih tema i svladavanje očekivanih znanja i vještina po mjesecima kroz
dugoročno (višegodišnje) razdoblje prema uzrasnim kategorijama.
Program predviđa obradu 14 tematskih cjelina:
1. Skautski pokret u svijetu i u Hrvatskoj
2. Razvoj duhovnih vrijednosti
3. Naša domovina, njeni ljudi i krajevi
4. Izviđanje i traganje
5. Izletništvo, orijentacija i kretanje u prirodi
6. Tehnika izletništva i logorovanja
7. Signalizacija i veze
8. Meteorologija i zaštita od prirodnih nepogoda
9. Prehrana u prirodi
10. Biljni i životinjski svijet
11. Ekologija i zaštita prirode
12. Tjelesna kultura i zdravlje
13. Rad i štednja
14. Kulturno-zabavne aktivnosti
Voditelji će tijekom godine održati 45 organizacijskih susreta sa svrhom pripreme i
koordinacije programskih aktivnosti i evaluacije provedbe aktivnosti.
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Za članove udruge organizirano će biti i 10 tematskih radionica (kuhanja, zdrave prehrane,
pružanja prve pomoći, izrade maketa i konstrukcija od drveta, izrade ukrasa povodom
Uskrsa i Božića te izrade fašničkih maski).
Svi članovi udruge uključeni su u vježbovne i natjecateljske aktivnosti u suradnji Turopoljske
udruge skauta „TUR“ i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica. Članovi udruge
će u 2016. godini imati 20-tak vježbi po uzrasnim skupinama natjecatelja, a nastupit će
na 10 vatrogasnih natjecanja na području Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije,
kao predstavnici DVD Velika Gorica.
Odrasli voditelji udruge uključenio su u rad Gradskog interventnog tima (za slučaj katastrofa i
elementarnih nepogoda) te će kao članovi GIT-a u organizaciji Gradskog društva Crvenog
križa Velika Gorica u 2016. godini sudjelovati na najmanje dva vježbovna i edukativna
susreta članova GIT-a.
Navedene aktivnosti nisu predviđene mjesečnim planom aktivnosti (u prilogu), te su stoga
kroz broj aktivnosti izdvojene na početku Godišnjeg plana aktivnosti udruge.
Uz to, planirane su sljedeće specifične programske aktivnosti po mjesecima ( po strukturi):
- Devet izleta s ciljem upoznavanja zavičaja i domovine (povijesti, tradicije, kulture,
jezika, gastronomije, povijesnih i prirodnih znamenitosti pojedinih gradova i regija,
te nacionalnih parkova i parkova prirode u Republici Hrvatskoj);
- Izleti u – Zagreb (stari grad), Koprivnicu i Podravinu (Hlebine i ušće Mure u
Dravu), Žumberak (Krašić, Sošice, Budinjak), PP Medvednica, PP Lonjsko polje, PP
Papuk (Jankovka), Sisak (grad, Stari grad, vožnja brodom od Ušća odre u Kupu i
Kupe u Savu), Gospić (grad i Smiljan MC Nikola Tesla)
- Susret i druženje za Svetog Nikolu.
- Četiri sudjelovanja na natjecanjima, smotrama ili susretima skauta/izviđača:
Igrajmo se zdravo (Zagreb), Đebore (Zagreb), Viktorijada (Karlovac), Bjelojavorska
olimpijada (Koprivnica)
- Sudjelovanje na tradicijskoj manifestaciji Turopoljsko Jurjevo;
- Četiri kulturne i/ili zabavne aktivnosti (posjeta muzejima „Iluzija“, kino
projekcijama i kazališnim predstavama „Trešnja“, posjet Zoološkom vrtu u
Zagrebu, sudjelovanje na glazbenom festivalu FIPO u Osijeku);
- Četiri tematske i kreativne radionice.
- Aktivnost duhovnog karaktera – Donošenje Betlehemskog svjetla i njegovo
raznošenje po župama (distribucija vjernicima).
U travnju udruga će biti suorganizator dijela programskih aktivnosti i sudjelovanje
članova u sklopu tradicionalne manifestacije Turopoljsko Jurjevo, u organizaciji
Plemenite opčine Turopoljske.
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Udruga će u lipnju provesti trodnevnu programsku aktivnost s boravkom u prirodi
u cilju pripreme najmlađih članova za višednevno noćenje pod šatorima.
U razdoblju srpanj/kolovoz udruga će organizirati višednevnu programsku aktivnost
s boravkom u prirodi (ljetno logorovanje).
Do ljeta 2016. godine udruga će oformiti programsku skupinu u Centru za odgoj i
obrazovanje Velika Gorica i djecu s poteškoćama u razvoju i psiho-fizičkim
oštećenjima (do deset korisnika) uključiti u programske aktivnosti udruge.
Tijekom godine, prema pozivu organizatora) planirano je uključivanje odraslih
članova u dvije vježbovne i edukativne aktivnosti Gradskog interventnog tima
Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica.
U rujnu i listopadu članovi udruge pružit će pomoć u organizaciji Atletskog mitinga
za sportaše s invaliditetom i programu obilježavanje Dana jednakih mogućnosti, u
organizaciji Športskog društva osoba s tjelesnim invaliditetom (ŠDOTI) „USPON“.
Udruga će u listopadu 2016. godine organizirati 5. memorijala „Nitko da ne dođe do
prijatelj drag“ u spomen na Tihomira Tomašića – Tihicu. Na memorijalu se očekuje
sudjelovanje oko 200 izviđača/skauta iz više hrvatskih gradova, učenika osnovnih
škola i dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Velike Gorice.
U proljeće, uz posredovanje Grada, očekujemo da će vlasnik izvršiti sanaciju prostora u
kojem udruga provodi programske aktivnosti u Velikoj Gorici (u Kurilovečkoj ulici 48) te
rješenje pitanja prostora za rad programske skupine u Dubrancu.
Pred nama je žurno iznalaženje adekvatnog terena za provođenje logorovanja, a večina
roditelja izjasnila se da ono ove godine bude šumsko i u terminu od 20.07.-01.08.2016.
Ovaj Plan je izrađen temeljem prijedloga koji je utvrdilo Predsjedništvo udruge na sjednici
održanoj u studenom 2015. godine, te prijave Programa temeljem poziva Grada Velike
Gorice za financiranje programa poboljšanja kvalitet odrastanja djece za 2016. godinu od
interesa za Grad, koji je udruga podnijela 03.03.2016. godine.

U Velikoj Gorici, 05.03.2015. godine

Za Turopoljsku udrugu skauta „TUR“
Alen Konjević, predsjednik

