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IS RPV - Vodcovský projekt
Realizácia vodcovského projektu je podmienkou pre absolvovanie vodcovskej lesnej školy
(VLŠ) v SLSK. Písomným vodcovským projektom má absolvent VLŠ preukázať svoje
skautské vedomosti, skúsenosti a schopnosti v praxi.
Trvanie vodcovského projektu je minimálne 3 mesiace a maximálne 12 mesiacov. Je časovo
ohraničený. Má svoj začiatok a koniec. Priebeh projektu nemôže byť prerušený. Výnimka
musí byť prekonzultovaná s vodcom VLŠ a zborovým vodcom.
Rieši jednoduchý problém v oddiele alebo zbore absolventa VLŠ. Absolvent VLŠ musí
prekonzultovať tému projektu s vodcom VLŠ alebo povereným lektorom VLŠ. Podmienkou
schválenia témy projektu je jej prospešnosť:
a) pre oddiel/zbor, alebo
b) okolie (pre miestnu komunitu alebo životné prostredie), pričom takýto projekt musí byť
prínosom aj pre zbor/oddiel.
Projekt je potrebné realizovať spolu s tímom ľudí a v spolupráci (s akceptovaním) ostatných
vodcov v domovskom zbore. Projekt je potrebné napísať tak, aby ktokoľvek iný ho mohol
v prípade rôznych okolností bez pomoci autora projektu zrealizovať resp. pokračovať v jeho
realizácii, pomôcť s jeho realizáciou. Na vypracovanie projektu sa musí použiť Formulár na
vodcovské projekty od SLSK.
Každý účastník má svojho osobného tútora, s ktorým individuálne konzultuje projekt. Finálnu
verziu projektu je potrebné zaslať svojmu tútorovi najneskôr 14 dní pred začiatkom realizácie
projektu. Neakceptujú sa projekty napísané až po samotnej realizácii projektu.
Projekt musí mať merateľné výstupy:
a) kvantitatívne a
b) kvalitatívne, ktoré sú prínosom pre zbor/oddiel.
Kritériá pre vodcovské projekty absolventov VLŠ – zhodné pre všetky VLŠ v SLSK:
a) kvantitatívne
1. Matica projektu musí mať rozsah min. na 5 dní
2. Bodový scenár musí rozsahom zodpovedať rozsahu matice
3. Projekt musí byť realizovaný min. na oddielovej úrovni
4. Realizačný tím projektu musí byť zložený aspoň z troch ľudí
5. V projekte musia byť konkretizované hlavné, čiastkové a vedľajšie ciele
b) kvalitatívne
1. Na začiatku projektu musí byť vypracovaná analýza východiskovej situácie a
definovanie problému
2. Projekt musí obsahovať časový harmonogram
3. Projekt musí obsahovať maticu
4. Projekt musí obsahovať bodový scenár, ktorý obsahovo zodpovedá matici
5. Absolvent VLŠ musí zostaviť tím na realizáciu projektu

6. Projekt musí obsahovať SWOT analýzu (silné a slabé stránky, príležitosti,
hrozby)
7. Projekt musí byť prekonzultovaný a odsúhlasený zborovým vodcom
Ako vodcovské projekty môžu byť akceptované projektové zámery:
−

skvalitnenie skautského programu,

−

etapová hra v trvaní min. 3 mesiace,

−

nábor a s ním spojené založenie nového oddielu,

−

radcovský kurz v štandardoch určených RpV,

−

program na tábor,

−

min. 2 a viac víkendových akcií,

−

roverský časopis spolu s programom pre roverov,

−

séria eko-aktivít spolu s patričným PR,

−

motivácia radcov,

−

vytvorenie a program oddielovej rady,

−

organizácia tábora,

−

cielené public relations, ktoré je prostriedkom k dosiahnutiu cieľa a má merateľný
prínos (napr. počet nových členov, výsledok fundraisingu...).

Ako vodcovské projekty nebudú akceptované najmä:
−

jednorazová akcia,

−

„proti všetkým“ (projekty zamerané na revolúciu v zbore či oddiele, spočívajúce
v zvrhnutí, rozvrate zborovej rady a prevzatí moci,...),

−

„záchrana sveta“ (projekty veľmi širokého zamerania, bez konkrétnych merateľných
cieľov).

Vodcovský projekt musí byť zrealizovaný a záverečná správa odovzdaná tímu VLŠ do 1
mesiaca po jeho ukončení, bez ohľadu na to, či sa ciele v projekte podarilo splniť na 100 %
alebo nie. Zároveň uvedie dôvody, okolnosti či skutočnosti, ktoré boli prekážkou úspešnej
realizácie projektu. Záverečná správa vodcovského projektu je jednou z podmienok
k pripusteniu na vodcovské skúšky.
Vodcovský projekt a záverečná správa vodcovského projektu musia byť archivované RpV
min. 5 rokov.

