Devatero pro udržení nováčka
Středisko Walden
Junák - svaz skautů a skautek ČR

Důvody pro toto devatero
• Nabrat nováčky je těžké.
• Ale ještě těžší je udržet je v oddíle. Přitom
když už nováček jednou přijde, tak je obrovská
škoda, když ho na prvních schůzkách
nezaujmeme a on od nás odejde. Jednak
ztrácíme jeho a jednak asi nebude šířit
nadšení z oddílu, který ho odradil.
• Jak tomu tedy předejít? Co všechno můžeme
udělat pro udržení nováčka?

Doporučené použití
• Vyvěsit do klubovny – zejména v období září/říjen
• Dobře s ním seznámit všechny vedoucí a R&R, kteří
pracují přímo s dětmi

1. Chápající a laskavý přístup nadevše
Nikdo nesmí dělat machra a dávat najevo, že nováček = podřadný.

2. Věnovat na první schůzce čas rodičovi
Předat brožuru s praktickými informacemi pro rodiče.
Vzor ke stažení na http://dvacitka.skauting.cz/upload/ke_stazeni/Informace_pro_rodice.doc

Devatero 3. Věnovat extra čas nováčkovi
pro
4. Zmenšit jeho strach z neznámého
udržení
nováčka 5. Přiřadit mu patrona z družiny
Projít s ním klubovnu, vysvětlit oddílové symboly atd..

Zařadit do programu seznamovací hru. Vysvětlovat i věci, které ostatním členům jsou
nudné a připadají nám jako samozřejmost. (Např. co se dělá, když se pískne nástup)

Jednoho staršího člena, který se mu bude celou schůzku věnovat a všechno vysvětlovat.

6. Hned na první schůzce mu něco dát
Zápisník, tužku, odznak, .... Dále mu pak třeba na 3.schůzce dát balíček pro nováčka. (Obsahuje
např. šátek, turbánek, zápisník, tužka, uzlovačka) – sice to stojí pár stovek, ale není lepší investice.

7. Zkusit se zamyslet nad přezdívkou
Během prvních pár schůzek

8. Nezmiňovat na první schůzce vůbec zkoušky
Například nováčkovskou. To až se trochu rozkouká. Jinak ho to zaplaší.

9. Nejhorší je chtít po něm něco, co se ještě neměl
šanci naučit. Nechat ho vymáchat ve hře na šifry, když ještě žádnou v životě neviděl.

