KVIEČIAME TAPTI SKAUTŲ SLĖNIO DREAM TEAM (DT) KOMANDOS NARIU
2019 m. lapkričio 22 d.

Skautų slėnis, siekdamas tobulinti darbą su vadovais edukacinių programų ir stovyklų metu, kelti darbo kokybę
bei užtikrinti sistemingą vadovų tobulėjimą, skelbia konkursą tapti Skautų slėnio DREAM TEAM vadovų
komandos nariu.
DT GALI BŪTI SKAUTAI IR NE SKAUTAI NUO 16 IKI 30 METŲ AMŽIAUS.
DT komandos nariu galima tapti sėkmingai praėjus atranką. Šios atrankos metu planuojame atrinkti 16 papildomų
vadovų prie jau esamų 24 DT komandos narių.
DT komandos nariai atrenkami 2 metų kadencijai (2020–2021 m. imtinai). Po dvejų metų galima kandidatuoti naujai
kadencijai.
DREAM TEAM VADOVAI:
Dirba vadovaudamiesi Skautų slėnio vadovų aprašu, skautiškomis vertybėmis ir taikydami neformalaus ugdymo
metodus;
Veda edukacines programas (1-2 dienų trukmės), dirba vasaros stovyklų metu (5 arba 7 dienų) ir gauna už tai
finansinį atlygį.
SKAUTŲ SLĖNIS DREAM TEAM VADOVAMS SIŪLO:
Galimybę gauti reikalingą ir aktualią informaciją, susijusią su Skautų slėnio veiklomis;
Galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgyti naujos patirties mokymo kursų, stažuočių metu Lietuvoje ir užsienyje;
Galimybę dalyvauti ir teikti pasiūlymus Skautų slėnio veikloms, jų tobulinimui, vystymui;
Galimybę dirbti tarptautinėse komandose;
Galimybę prisidėti prie jaunų žmonių/vaikų ugdymo, geresnės visuomenės kūrimo;
Sezoninę darbo vietą ir lankstų darbo grafiką;
Apmokėjimą už darbą renginiuose, remiantis fiksuotais įkainiais (edukacija 50 Eur (pilnamečiams), stovykla nuo 150
Eur (pilnamečiams).
DREAM TEAM VADOVŲ VEIKLA:
Ugdomoji veikla, kuri gali apimti vietinių, nacionalinių ar tarptautinių edukacijų, stovyklų ir kitų renginių planavimą,
rengimą, įgyvendinimą ir aptarimą;
Ataskaitų apie vestas edukacijas rengimas ir pateikimas pagal iš anksto sutartą formą, kuri gali kisti priklausomai nuo
veiklos pobūdžio;
Galimybė būti štabo nariu - Skautų slėnio organizuojamų edukacijų, stovyklų ar kito pobūdžio veiklų koordinavimas;
Domėjimasis neformalaus ugdymo naujovėmis Lietuvoje ir užsienyje;
Dalyvavimas Skautų slėnio inicijuojamuose mokymuose, grupės narių susutikimuose ir talkose;
Pasiūlymų teikimas Skautų slėnio veikloms kitiems metams, esamų veikų tobulinimui.
REIKALAVIMAI NORINTIEMS TAPTI DREAM TEAM NARIU:
būti bent 16 metų amžiaus;
būti davus skauto įžodį arba įsipareigoti išklausyti skautų pradžiamokslį;
Būti susipažinus su Skautų slėnio principais, vizija ir misija;
Būti susipažinus su Skautų slėnio stovyklų vadovo pareigybine instrukcija;
Turėti patirties neformaliojo ugdymo srityje;
Turėti skautiškos patirties (žygio organizavimas, laužų kūrimas, stovyklavimas, vandens inventoriaus
naudojimas);
Mokėti anglų kalbą (bent pagrindus);
Turėti (įsipareigoti turėti iki 2020 m. gegužės 1d.) galiojančius Turistinių stovyklų organizatoriaus, Pirmos pagalbos,
higienos mokymų pažymėjimus ir sveikatos knygelę (pilnamečiams);
Gebėti dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, valdyti neįprastas ir konfliktines situacijas;
Privalumas - turėti patirties dirbant su skautiškais vienetais, stovyklų
organizavimu.

DT vadovas turi:
1) Turėti Skautų slėnio instruktoriaus pažymėjimą (galioja 2 metus) + instruktoriaus kortelę (mokymai);
2) būti sąmoningai apsisprendęs tapti DT vadovu;
3) dalyvauti Skautų slėnio vadovų mokymuose (SS instruktoriaus pažymėjimui gauti) ir bent vienoje talkoje per
metus;
4) laikytis DT vadovų pareigybinių nuostatų ir vykdyti vadovų pareigas ir atsakomybes.
ATRANKOS PROCESO ETAPAI
1) Užpildyti internetinę kandidato anketą

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCj0y9Mnhg4Rbjn5gBVIOCEUUUrxSCawz--VO5WrrtQVX0g/viewform iki 2019 m. gruodžio 10 d.

2) Dalyvauti arba Žiemos žygyje (2020 sausio 4-5) arba pokalbyje (sausio 6 Kaune, sausio 8 Vilniuje).
3) Atrinkti DT vadovai bus informuoti 2020 m sausio 13 d. ir kviečiami registruotis į vasaros stovyklas.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:
Skautų slėnio 2020 metų veiklų lentelė
DT vadovų pareigos ir atsakomybės
Kilus klausimams kreipkitės į DT koordinatorę Živilę Dragūnę el. paštu skautu.slenis@gmail.com

Skautų slėnio 2020 metų veiklos:
Sausio 4-5 Žiemos žygis
Sausio 6 pokalbis su DT Kaune; Sausio 8 pokalbis su DT Vilniuje
Vasario 22-23 DT instruktorių mokymai I
Balandžio 4-5 DT instruktorių mokymai II
Balandžio 5 Pavasario talka
Gegužė - Birželis Edukacinės programos
Birželio 15-19 Atostogos kaime I (su/be nakvynės 5 dienų stovykla)
Birželio 22-26 Atostogos kaime II (su/be nakvynės 5 dienų stovykla)
Birželio 27-liepos 3 Skautų slėnio 7 dienų stovykla
Liepos 5-11 Skautų slėnio 7 dienų stovykla
Liepos 13-17 Atostogos kaime III (su/be nakvynės 5 dienų stovykla)
Liepos 20-24 Atostogos kaime IV (su/be nakvynės 5 dienų stovykla)
Liepos 27-31 Atostogos kaime V (su/be nakvynės 5 dienų stovykla)
Rugpjūčio 3-14 Jaunimo mainai “ecoPath”
Spalio 16-18 Rudens talka
Lapkričio 6-8 (?) DT susitikimas

