”Anna klubile vägi!”

Euroopa piirkond
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Mis on Y klubi?
Y klubi on täiskasvanud inimeste ühendus, mis
lähtub oma tegevuses Jeesus Kristuse
õpetusest.
Toetame heategevust kohapeal, üle-riigi ja
rahvusvaheliselt. Osana oma tegevusest
kogume me rahalisi vahendeid.
Aitame ja teeme koostööd kristlike ja
heategevus-organisatsioonidega eelkõige
noorte ja laste toetuseks.
Meie tegevus on suunatud nii üksikisikutele, kui
ka paaridele ja perekondadele.

Mis on klubis olulist?
Hea töö-õhkkond.
Palun hoia au sees demokraatia tavasid. Korralda juhtstruktuuri valimised demokraatlikult. Arutelud hoia
viisakuse piirides ja konstruktiivsed, räägi iga-ühega
viisakalt.
Näita respekti ja jaga võimalusi ning ülesandeid klubi
liikmete vahel.
Iga liige peab end klubis mugavalt tundma.
Jaga eesmärgidele vastavalt tegevused alalõikudeks.

Milline on hea juhtimistava?
Teiste tegevuste hulgas on olulisim õppimine.
Juhina 1) osale piirkonna ja regiooni
koolitustel 2) jaga oma teadmisi kõigi klubi
liikmetega, et nad mõistaks arenguid Y klubis,
sealhulgas liikumise struktuuri, rahastuspõhimõtteid ja erinevaid programme: näiteks
Time of Fast Global Fund (TOFGF),
ühtekuuluvusfondi (BF) Y's Laienemise toetuse
Programmi (YES), Toetuste fondi (EF),
õppimise fondi (ASF).
Arene ise ja soodusta kõigi klubi liikmete
arengut. Loo ja tugevda klubi sisekliimat. Näita
oma käitumisega teistele eeskuju.

Milline on klubi struktuur?
Klubi koosolekute kava on pikemalt ette
teada, nii teavad liikmed mida ja millal
teha.
Kokkusaamised on planeeritud.
All-üksuse eesmärgid on teada enne selle
loomist.
Igal allüksusel on oma tegevuskava
Saada koosoleku kava kõigile asjaosalistele
enne koosoleku toimumist.
Võta aega iga koosoleku jaoks .
Klubi liikmed liiguvad all-üksuste vahel.
Juhatuse liikmed vahetuvad perioodiliselt.

Millised on isikliku arengu suunad?
Võimekus koosolekut juhtida.
Võimekus aega hästi kasutada.
Ole valmis avalikuks esinemiseks.
Harjuta audio-viuaalsete
tööriistade kasutamist.
Harjuta koos-tegemist.
Ole eelkõige hea kuulaja ja katsu
teistest arvamustest aru saada.

Mida teevad all-üksused?
Võimalikud ülesanded
Koostab klubi koosoleku kava.
Organiseerib tegevusi.
Tegeleb finantsidega.
Leiab klubile uusi liikmeid.
Organiseerib üritusi.
Organiseerib väljasõite.
Tagab, et klubi liikmetel on
teadmine rahvusvahelistest
programmidest "Time Of Fast" ja
"Brotherhood Fund".
Organiseerib raha kogumist
kontsertidel ja üritustel.
Korraldab dokumentide
arhiveerimise.

Head tavad on:
Eesmärgiga koosolekud.
Mõttekaaslaste kaasamine klubi uuteks liikmeteks.
Omada kingituste tegemise ja tähelepanu osutamise
tavasid.
Osutada eakatele klubi liikmetele tähelepanu. Nad on
jätkuvalt aktiivsed kui saavad jõukohaseid ülesandeid.
Õigustatud toetused. Tavad selles osas missugust abi ja
kellele klubi annab.
Kuidas kutsutakse klubi tegevuste juurde võimalikke uusi
liikmeid.
Uute liikmete toetamine.
Leskede toetamise tavad.
Finantstugi klubi liikmete reisidele, kes osalevad Y`s
liikumise kaugematel üritustel.
Olla ennavalt aktiivne, operatiivne ja innovatiivne.

See trükis on tööriistaks järgmisel moel:
On toeks olemasolevatele liikmetele.
On toeks klubi presidendile ja
asepresidendile.
Annab juhiseid allüksustele.
Annab mõtlemisainet igale klubi liikmele
mida ta veel teha saaks.
Informeerib uusi liikmeid.
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