”Power to the Club”

Area Europe

Ce inseamna Y’s dom?
Ce este important intr-un club?
Ce inseamna o buna conducere a
clubului?
Ce inseamna structura vietii clubului?
Ce inseamna dezvoltare personala?
Ce ar trebui sa faca comisiile?
Ce inseamna “bune obiceiuri”?

Ce inseamna Y’s dom?
Y’sdom se refera la gruparea unor adulti care
lucreaza impreuna, bazandu-se pe invataturile
lui Iisus Christos. Acordarea de sprijin
organizatiilor demne de incredere la nivel local,
national si international. Ca parte a relatiei in
curs de desfasurare, acorda ajutor direct sau
strange fonduri pentru organizatii.
Cluburile Y’s Men ajuta si acorda sprijin
organizatiilor umanitare si altor organizatii, mai
ales YMCA care lucreaza pentru ajutorarea
copiilor si tinerilor.
Organizam retele si grupari pentru familii,
cupluri si persoane singure.

Ce este important intr-un club?
O viata buna in club.
Va rugam sa acordati prioritate principiilor democratice de
valoare. Organizati alegeri libere ale liderilor, dezbateti
probleme intr-o maniera constructiva si intr-un spirit
constructiv, “adresati-va frumos unul altuia”
Aratati respect si impartiti responsabilitatile si sarcinile
intre membrii.
Fiecare membru trebuie sa se simta confortabil in club.
Programe diverse si interesante.

Ce inseamna o buna conducere a clubului?
Printre alte, instruirea. In calitate de lider :
ai oportunitatea sa partici la instruire la nivel de
district sau de regiune;
trebuie sa instruiesti membrii clubului ca acestia sa
inteleaga ce este organizatia Y’s Men, structura
acesteia, fonduri si programe, ca de exemplu
programul international “Time of fast global Fund
(TOFGF), Fondul “Brotherhoof” (BF), Y’s Extension
Support Program – programul de extindere a
organizatiei (YES), Endowment Fund (EF) ,
Alexander Scholarship Fund (ASF).
Sa intaresti si sa imbunatatesti dezvoltarea
personala
Sa te ingrijesti ca prietenia si colegialitatea in cadrul
clubului functioneaza si sa manifesti empatie.

Ce inseamna structura vietii clubului?
Sa ai un program interesant pentru intalnirile
clubului prestabilit pentru o jumatate de an
sau un an, astfel incat toti membrii clubului sa
stie ce se intampla.
Sa stabiliti intalniri in aceleasi zile.
Sa infiintati comisii si sa le incredintati sarcini
specifice.
Sa stabiliti fiecarei comisii sarcini bine
definite.
Sa numiti cate un presedinte pentru fiecare
comisie.
Sa expediati programul sedintelor inainte de
fiecare intalnire cu comisiile.
Sa intocmiti procese-verbale ale tuturor
sedintelor.
Sa urmati procedura prin care membrii
comisiilor indeplinesc functiile prin rotatie in
cadrul comisiilor si inlocuiti intotdeauna
presedintele si membrii comisiilor de
conducere.

Ce inseamna dezvoltare personala?
Ce inseamna dezvoltare personala?
Sa fiti capabili sa conduceti o sedinta.
Sa fiti capabili sa completati
procesele-verbale ale sedintelor.
Sa fiti capabil sa vorbiti in public si sa
transmiteti mesaje auditoriului.
Sa fiti capabil sa utilizati instrumente
audio-video.
Sa sustineti cooperarea
Sa fiti un bun ascultator si sa
incercati sa tineti cont de parerile
altora.

Ce ar trebui sa faca comisiile?
Posibile sarcini pentru comisii:
Sa infiinteze un program pentru
intalnirile de club.
Sa organizeze programe/activitati.
Sa se ocupe de partea financiara a
clubului.
Sa gaseasca noi membrii pe care sa ii
coopteze in cadrul clubului.
Sa organizeze petreceri
Sa organizeze excurii si vizite la
companii.
Sa se asigure ca membrii clubului au
cunostinta
despre
programele
internationale ale organizatiei si
interactioneaza cu ele ( de exemplu:
“Time of fast” si Brotherhood fund”)
Sa organizeze strangeri de fonduri si
evenimente, precum concerte si
festivaluri.
Sa se asigure ca clubul are un sistem de
arhivare, astfel incat sa se poate accesa
vechile programe sau procese-verbale.

Ce inseamna “bune obiceiuri”?
Sa asigurati o buna planificare.
Sa asigurati un o buna pregatire noilor membrii.
Sa aveti o “politica de oferit cadouri”- cadouri in
cazul in care membrii clubului se imbolnavesc;
cadouri pentru zilele de nastere sau alte
aniversari.
Sa aveti o politica pentru varsnici / seniori –
asigurati-va ca acestia sunt bine veniti chiar daca
sunt mai putin activi
Sa aveti o politica a dividendelor – ce fel de ajutor
ofera clubului si cui
Sa aveti o procedura pentru invitarea potentialilor
membriilor ca oaspetiSa aveti o schema de
mentorat pentru membrii noi
Sa aveti o politica pentru persoanele vaduve, sa
pastreze legatura cu clubul
Sa oferiti suport financiar din partea clubului,
membrilor care doresc sa participe la conventiile
Y’s Men’s
Sa fiti proactivi, lucrati si inovati

Aceasta brosura se doreste a fi o unealta
folosita in club:
Ajutati pastrarea membrilor
Ajutati presedintele si vice presedintele
Sustineti comisiile
Asigurati inspiratie membriilor Y’s Men’s
care doresc sa beneficiez de pe urma
clubului
Informati noii membrii
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