Dodatky

Dodatek A - Rady
RADY PRO VLASTNÍ ROZVOJ
... Pečujte o svůj duchovní život četbou Bible a návštěvou shromáždění.
... Znejte přesně svou zodpovědnost.
... Spolupráce s druhými ať je pro vás potěšením .
... Radujte se z úspěchů, kterých dosáhli jiní.
... Neustále získávejte nové informace - studiem a četbou .
... Je-li toho třeba, nestyďte se požádat o informaci a o radu .
... Využívejte zkušeností a talentu druhých .
... Je třeba, abyste plně pochopili taktiku a postup .
. .. Buďte ochotni riskovat.
... Učte se dosáhnout toho nejlepšího s tím, co máte k dispozici .
... Čiňte rychlá, avšak nikoli unáhlená rozhodnutí.
... Za rozhodnutí neste plnou zodpovědnost.
... Plánujte si svůj čas.
'" Mějte svou povahu pod kontrolou .
... Zachovávejte si smysl pro humor .
... Pomáhejte si psanými poznámkami; používejte seznamy .
... Stanovujte si osobní cíle a snažte se jich dosáhnout.
... Rozvíjejte vhodným způsobem duchovní dary.
RADY PRO MEZILIDSKÉ VZTAHY
... Poskytujte jasné instrukce .
... Vysvětlujte, proč jsou věci dělány právě tak, jak jsou dělány .
... Vysvětlujte důležitost každého pověření a úkolu.
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'" Povzbuzujte druhé, aby ze sebe vydali to nejlepší a rozvíjejte jejich
dovednosti .
... Jednejte se všemi pracovníky s úctou .
... Kdykoliv je to možné, využívejte návrhy spolupracovniků .
... Pomáhejte ostatním, aby si stanovili vlastní cíle a aby jich dosáhli .
... Oceňujte dobře odvedenou práci a projevte vhodné uznání.
... Učte se kritizovat konstruktivně a prospěšně .
... Sdílejte se se získanými informacemi .
.. , Povzbuzujte spíše k týmové spolupráci a sdílení než k soutěživosti .
... Přijímejte kritiku i obvinění, je-li toho třeba .
... Co se týče pocitů ostatních - nikdy nikoho veřejně před druhými
"neshazujte" .
... Věnujte pozornost ostýchavým a osamělým .
... Vyjadřujte druhým, že od nich hodně očekáváte a že jim důvěřujete .
... Sami se sdílejte s druhými a buďte příkladem všude, kde to je možné .
... Naslouchejte a zajistěte vhodnou odezvu.

RADY PRO KOMUNIKACI
... Vaše vysvětlování ať je jasné. Poskytněte prostor pro kladení dotazů .
... Ukazujte a předvádějte, kdykoliv je to jen možné a vhodné .
... Odpovídejte na otázky: Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? a Proč?
... Povzbuzujte druhé, aby se vyjádřili.
'" Zpětně si ověřujte, zda vám bylo správně porozuměno .
... Vysvětlujte změny dříve, než přistoupíte k jejich realizaci .
... Vysvětlujte taková rozhodnutí (která učinili jiní), nad nimiž nemáte
autoritu rozhodování.
... Sdělujte důvody pro všechny taktiky a postupy .
... Informujte své nadřízené. Pracujte s pomocí vhodných informačních kanálů .
. .. Ať pro vše, co děláte, máte dobrý důvod .
... Vypracujte zprávy o postupu .
... Nespoléhejte se na písemná sdělení a přehledy .
... Pozorně naslouchejte stížnostem i návrhům.
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... Používejte takové ilustrace a vyjadřování, které jsou pro danou skupinu lidí vhodné .
... Učte se vést setkání zajímavým a efektivním způsobem.
RADY PRO NADŘÍZENÉ
· .. Vypracujte a používejte seznamy, pracovní listy a kalendáře .
... Učte se využívat čas a stanovit si správné priority .
... Snažte se vytušit potřebu zaměstnanců i materiálu a správně předpokládat náklady .
... Vybírejte si a vyškolujte spolupracovníky.
· .. Zadávejte specifické úkoly.
· .. Stanovujte cíle a normy.
· .. Veďte si přesné záznamy .
... Delegujte vhodným způsobem zodpovědnost a autoritu .
... Ať jsou vaše požadavky reálné .
... Koordinujte lidi, materiál, čas, místo i metody k dosažení cílů .
... Zajistěte souvislý plán pro ocenění a zdokonalování.
RADY PRO VEDENÍ SKUPINY
Příprava
... Oznamujte členům čas setkání, místo, téma nebo účel.
... Zajistěte na místě setkání dostatečný prostor, sezení, fyzické pohodlí pro účastníky, jako např. osvětlení a vytápění.
... Připravujte osnovu setkání nebo pořad jednání.
... Připravujte informace, fakta pro diskusi, podstatné údaje .
... Připravujte k použití materiál, poznámky, vizuální pomůcky.
· .. Naplánujte způsob, jak vytvořit přátelské ovzduší.
... Naplánujte duchovní aktivity .
... Všichni účastníci mají být informováni o tom, co se bude dít.
Vedení setkání
· .. Zahájení by mělo být dobře připraveno.
· .. Každý by měl pochopit, proč se setkání koná, a předměty nebo témata, o kterých bude řeč.
· .. Setkání by mělo začít i skončit včas, pokud nenastane nějaká nepředvídaná situace.

262

· .. Každý účastník by se měl cítit uvolněně a měl by být povzbuzován
k účasti v diskusi.
·.. Diskuse by se měla držet daného námětu .
... Účastníkům by měl být poskytnut dostatek času, aby se mohli vyjádřit, nemělo by jim však být umožněno, aby si učinili na dané téma
"monopol" .
... Nechť je vytvořen prostor pro dotazy a návrhy .
... Diskuse by měla být v závěru shrnuta a pokud je třeba vyjasnit některé body, nechť se tak stane .
... Povzbuzujte humor a nadšení.
... Účastníkům by mělo být dáno najevo, že jejich účast je ceněna a že
setkání bylo hodnotné.
Zhodnocení výsledků
... Pracovala skupina dobře a zdá se, že je uspokojena průběhem setkání?
... Vyvstaly některé konkrétní problémy? Jak s nimi můžeme naložit?
... Jsou členové, kteří svou účast nijak neprojevili?
· .. Přehlédli jsme některé důležité aspekty daného tématu?
... Jaké jsou nejlepší výsledky setkání?
... K jakému závěru jsme došli?
· .. Co by mohlo být uděláno lépe?
Poznámky, které si chcete zaznamenat pro přípravu dalšího setkání:
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Dodatek B - pracovní program
DENNÍ PRACOVNÍ PROGRAM
DENNÍ PRACOVNÍ PROGRAM
Setkání
Jméno

Jméno

Co je třeba udělat

Telefonní hovory
Číslo

Setkání

Jméno
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_

Čas

DENNÍ PRACOVNÍ PROGRAM

Jméno

DATUM

Potřebný materiál

DATUM

_

Co je třeba udělat
Čas

Telefonní hovory
Číslo

Potřebný materiál

PRACOVNÍ LIST PRO PLÁNOVÁNÍ

CÍLŮ

Cílem, za který se modlíme a který plánujeme je:

OTÁZKY PRO PLÁNOVÁNÍ

_

ÚKOLY

PROČ JE TENTO ÚKOL DŮLEŽITÝ?
(Je důležité si zapsat duchovní motivaci)
CO BUDE TŘEBA UČINIT K DOSAŽENÍ CÍLE?
1) Kolik lidí bude potřeba?

1)

_

2) Jaký plán nebo program bude
k dosažení cíle použit?

2)

_

3) Kolik času bude potřeba?

3)

_

4) Kolik peněz to bude stát?

4)

_

5) Jaký je třeba materiál a nástroje?

5)

_

6) Jaké zařízení, či příslušenství
je třeba?
7) Bude potřeba zvláštní školení?
Pokud ano, jaké?

6)

_

7)

_

KOHO JE TŘEBA ZAPOJIT, ABY BYLO DosAžENO
(seznam osob, vedoucích, skupin atd.)

CíLE?

KDY BUDOU VŠECHNY ÚKOLY PŘIDĚLENY?
JAK SE DOZVÍME, ŽE BYLO DosAžENO

CíLE?

JSME PŘIPRAVENI NA ÚSPĚCH?

(Fyzické potřeby, učitelé, materiál, prostor atd.)

Z knihy Úspěšný pastor
Redigoval Zenas Bicket
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PRACOVNÍ LIST PRO PLÁN SETKÁNÍ
Jméno výboru nebo skupiny
(Prezenční listina může být zapsána na druhé straně.)
Datum

Vedoucí nebo předsedající

_

_

ZPRÁVA O POSTUPU VYKONANÉ PRÁCE
(Je zadána práce na rozvrhu? Jsou nějaké problémy?)
Projekt

Poznámky

PLÁNY PRO NOVOU PRÁCI:
Název projektu
Úkoly, které je třeba splnit

_
Pověřen

Dokdy

ZHODNOCENÍ VYKONANÉ PRÁCE
(Jak dobře byla vykonána? Byla vykonána včas? Jak by to mohlo být ještě zlepšeno?)
Projekt

DALŠí POZNÁMKY
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Poznámky

Dodatek C - Ukazatele pro parlamentární

rozhodování

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PARLAMENTÁRNÍHO

ZÁKONA

1) Buďme zdvořilí a spravedliví ke všem.
2) Projednávejme pouze jednu záležitost.
3) Menšina musí být slyšena.
4) Většina musí zvítězit.
5) Účelem pravidel je zjednodušit akci, nikoli ji zablokovat.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA DISKUSE
1) Každý má právo promluvit k otázce jen jednou. Nejsou-li však námitky, může mluvit dvakrát i vícekrát.
2) Diskutující musí zůstat neosobní, musí vyloučit osobní narážky.
3) Dotazy musejí být vznášeny přes osobu předsedajícího.
4) Ten, kdo učinil návrh, má výsadu otevřít a uzavřít debatu.
5) Předsedající musí zůstat neutrální. Chce-li diskutovat, musí povolat
svého zástupce, aby vedl diskusi až do okamžiku, kdy je prováděno
hlasování o dané otázce.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ
1) Metody hlasování
Prosté hlasování: Většina hlasů "Ano" či "Ne".
Hlasování povstáním: "Souhlasím" a "Nesouhlasím" pro dvoutřetinovou většinu hlasů.
Hlasování zvednutím ruky: "Souhlasím" a "Nesouhlasím" (pro malé
skupiny).
Jmenovité hlasování: Kromě hlasování poskytuje též přehled o účasti.
Tajné hlasování: Zaručuje hlasujícím diskrétnost; bývá preferováno při
volbách.
Hlasování prostřednictvím zástupců: Pokud je specifikováno ve směrnicích.
Jednomyslná volba: Při obvyklých rozhodnutích předsedající prohlásí:
"Pokud nejsou námitky, souhlasíme."
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2) Typy hlasování
Většina: Většina je počet větší než polovina hlasů.
Prostá většina: Prostá většina je nejvíce hlasů bez ohledu na většinu.
Dvoutřetinová většina: Prostě znamená dvě třetiny hlasů.
Stejný počet hlasů: Tato eventualita se vyskytne, pokud je počet hlasů
pro návrh a proti návrhu stejný. (Pokud k tomu dojde, návrh nebude
prosazen.)
PŘEDSEDAJíCÍ
Předsedající organizace řídí všechny operace organizace a předsedá všem shromážděním.
Předsedající se vystříhá používání výrazu "Já" a říká: "Předseda".
Pokud referuje, říká: "Váš přesdedající" či "váš předseda".
Předsedající neříká: .Nejste na pořadu." Místo toho říká: "Návrh
není na pořadu." Pamatujme: Jde o pravidla, nikoli o osoby.
Předsedající organizuje, deleguje a dohlíží, ale nezasahuje. Vždy
musí být nestranný.
Předsedající by neměl říkat: "To je nepřátelské, řekněte ne." Pamatujme: členové mohou nesouhlasit s návrhem, ale nejsou nezbytně nepřátelé.
Předsedající musí mítna paměti, že všichni členové mají právo předsedajícího o něco požádat, žádat parlamentární informace, stáhnout své
vlastní návrhy, pokud nejsou námitky, žádat informace o hlasování či
zjišťovat kvorum.
Předsedající musí připravovat agendu pro každé shromáždění. Měl
by také na každé shromáždění pří nést kopii směrnic, příručku parlamentárních pravomocí, seznam předsednictva, hodinky, kalendář, papír a pero.
ZÁKLADNÍ

AGENDA PŘEDSEDAJíCÍHO

I) Zahájení. Předsedající zjedná klid a řekne: "Žádám shromáždění,
aby se uklidnilo."
2) Modlitba.
3) Stanovení kvora. Směrnice by měly stanovit kvorum. Pokud tomu
tak není, většina se určí tichým spočítáním členů (v malé skupině) či
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zjištěním prezence nebo samočinným zavíračem dveří při vstupu (ve
velké skupině).
4) Přečtení zápisu. "Zapisovatel nyní přečte zápis z minulého řádného
shromáždění (či zápis ze dne ... )." Pokud má být přečteno více zápisů,
podávají se v chronologickém pořádku. Předsedající se zeptá: "Jsou
nějaké připomínky?" Pokud ne, dodá: .Zápis byl schválen." Pokud dojde
k úpravě, řekne: "Zápis byl schválen v upravené podobě."
5) Korespondence. Pokud ve sboru existuje služebník pověřený jejím
vyřizováním, referuje o ní on; pokud ve sboru takový služebník není,
referuje o ní zapisovatel. Aby se ušetřil čas, vyřizují se návrhy vzešlé
z korespondence nyní, aby nebylo nutno vracet se k nim znovu při projednávání nových záležitostí.
6) Finanční zpráva pokladníka. Zpráva je přečtena. Předsedající řekne:
"Zpráva pokladníka bude uložena."
7) Zprávy jiných služebníků. (Obyčejně jsou podávány pouze na výročních shromážděních.)
8) Zprávy obvyklých komisí. Směrnice určují pořadí těchto komisí. Předsedající konstatuje ke každé zprávě: "Zpráva bude uložena."
9) Zprávy zvláštních komisí.
1O) Neukončené záležitosti. (Pamatujte: Používejme výraz "nedokončená záležitost" nikoli "stará záležitost".) Zapisovatel informuje předsedajícího podle dřívějších zápisů
ll) Nové záležitosti. Nové záležitosti vyplývají z předchozích či je navrhují členové.
12) Program. Pamatujte: Předsedající nepřenechá vedení shromáždění
nikomu, i když program může uvést zvláštní osoba, která byla uvedena
předsedajícím. Osoba, která se během shromáždění stane "předsedou",
zastává dále předsednictví a dodržuje základní pořádek.
13) Oznámení. Předsedající vždy oznámí datum, čas a místo následujícího shromáždění.
14) Předsedající ponechá několik krátkých myšlenek na členech.
15) Ukončení. Předsedající může ukončit shromáždění, pokud nejsou
další záležitosti, bez požadavku nezabývat se návrhem. .Nejsou žádné
záležitosti, které bychom měli předložit shromáždění, shromáždění je
ukončeno.
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Dodatek D - Model křesťanského

vůdcovství

Empatie: L 6,31; Žd 13,3; lPt 3,8; 5,9; Ga 6,1-2.
Způsobilost: Ex 35-36; Pf 12,27; 22,29; 31,1D-31; 2Tm 2,15; 2Pt 1,5
až 10.
Dosaženi cílů: Fp 3,14; Ef 3,1.10-11; 2Tm 3,10.

© Billie Davisová, 1979
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