”Kluba stiprināšana”

Platība europe

Kas ir Y’sdom?
Kas klubā svarīgs?
Kāda ir laba vadība?
Kāda ir kluba darbības struktūra?
Kāda ir personīgā attīstība?
Kas komitejām būtu jādara?

Kas ir ”labās paražas”?

Kas ir Y’sdom?
Y'sdom ir pieaugušo sadraudzība, strādājot
kopā, pamatajoties uz mācību par Jēzu Kristu.
Atbalstot atbilstošas organizācijas gan vietējā,
gan valstiskā gan starptautiskā mērogā.Kā daļa
no pastāvošās sadarbības ir vai nu sniegt tiešu
palīdzību vai palīdzēt piesaistīt līdzekļus
organizācijām.
Y'smen's klubi palīdz un atbalsta neformālas
organizācijas, īpaši YMCA un citas organizācijas,
kas strādā bērnu un jauniešu labā.
Mēs veidojam tīklus un sadraudzību ģimenēm,
pāriem un vientuļajiem cilvēkiem.

Kas klubā svarīgs?
Labā dzīve klubā.
Mēs priekšroku dodam augstiem demokrātijas principiem
- organizējam brīvas vēlēšanas līderiem, apspriežam
sarežģījumus konstruktīvā veidā un labā garā, “runājam
pieklājīgi viens ar otru”.
Parādam cieņu viens otram un dalam atbildību un
uzdevumus starp kluba biedriem.
Tādējādi katrs biedrs jūtas komfortabli klubā.
Mums ir daudzveidīga un interesanta programma.

Kāda ir laba vadība?
Starp citām lietām – mācības. Kā vadītājs tu
1) piedalies iespējamās apmācībās novados
vai reģionā; 2) māci kluba biedrus, lai viņi
saprastu Y's Men's kluba virzību, tā struktūru,
fondus and programmas, piemēram Time of
Fast Global Fund (TOFGF), the Brotherhood
funds (BF) Y's Extension Support Program
(YES), Endowment Fund (EF), Alexander
Sholarship Fund (ASF).
3) Stiprini un uzlabo savu personisko attīstību.
4) Rūpējies, lai klubā darbojas draudzība un
sadraudzība, izrādi empātiju.

Kāda ir kluba darbības struktūra?
Ir izveidota interesanta programma kluba
sanāksmēm pusgadam vai gadam, lai visi kluba
biedri būtu laicīgi informēti par norisēm.
Ir noteiktas regulāras sapulču dienas.
Ir izveidotas komitejas un izvirzīti tām
uzdevumi.
Katrai komitejai tiek iedoti labi formulēti
uzdevumi.
Katrai komitejai ir iecelts vadītājs.
Komitejas darba kartība tiek izsūtīta pirms
sapulces visiem tās biedriem.
Protokolēt visas sapulces.
Ievērot principu, ka biedri rotē starp
komitejām un patstāvīgi aizstāj vadītāju un
vadības locekļus.

Kāda ir personīgā attīstība?
Spēj vadīt sapulci.
Spēj protokolēt sapulci.
Spēj runāt sapulcē.
Spēj izmantot vizuālo audio
tehniku.
Vada sadarbību.
Ir labs klausītājs un saprot citu
viedokļus.

Kas komitejām būtu jādara?
Potenciālie uzdevumi komitejām:
Izveidot programmu kluba
sapulcēm.
Organizēt programmas/aktivitātes.
Vadīt kluba finanses.
Piesaistīt jaunus kluba biedrus.
Organizēt pasākumus.
Organizēt ekskursijas un viesošanos
kompānijās.
Nodrošināt, ka klubam ir zināšanas
un kontakti ar Starptautiskām
programmām kā "Time Of Fast" un
"Brotherhood Fund".
Organizēt līdzekļu vākšanu
pasākumos, piemēram, koncertos un
festivālos.
Nodrošināt, ka klubam ir arhīva
sistēma, lai nepieciešamības
gadījumā varētu atrast vecos
dokumentus vai failus.

Kas ir ”labās paražas”?
Nodrošināt labu plānošanu.
Nodrošināt pietiekamu jauno biedru uzņemšanu.
Dāvanu politika. Dāvaniņas kluba biedra slimības –
dzimšanas dienas – un citos nozīmīgos notikumos.
Senioru politika. Nodrošināt, ka gados vecākie kluba
biedri joprojām ir gaidīti, neskatoties uz viņu vecumu un
aktivitātēm.
Dividenžu politika. Kāda veida palīdzību klubs piedāvā un
kam?
Procedūra kā uzaicināt potenciālos kluba biedrus kā
viesus.
Mentoringa shēma jauniem dalībniekiem.
Politika atraitņiem, kuri joprojām uztur saikni un
draudzību ar klubu.
Finansiāla palīdzība no kluba tiem biedriem, kuri grib
piedalīties Y’s Men’s sanāksmēs.
Esi aktīvs, darbojies un ievies jauninājumus.

Šis buklets ir paredzēts kā palīgmateriāls kluba
izmantošanai, lai
Palīdzētu biedru skaita saglabāšanai
Palīdzētu Prezidentam un Vice
Prezidentam
Atbalstītu komitejas
Iedvesmotu ikvienu Y’s Men, kuram
liekas, ka viņš/viņa var gūt labumu no tā
Kā informācija jaunajiem kluba
biedriem.
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