” Töltsük fel a klubot”
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Mit jelent Y’sMen-nek lenni?
Mi fontos egy klubban?
Milyen a jó vezető?
Mit jelent a klub-élet szervezettsége?
Mit jelent a személyes fejlődés?
Mit csináljanak a munkacsoportok?
Mik azok a “jó szokások”?

Mit jelent Y’sMen-nek lenni?
A Y’Men-ség a felnőttek közössége, akik
együtt dolgoznak Jézus Krisztus tanítása
alapján.
Helyi, nemzeti és Nemzetközi szinten
támogatják az arra érdemes szervezeteket. A
folyamatos kapcsolat révén közvetlen
segítséget nyújtanak és adományokat
gyűjtenek számukra.
A Y’s men klubok segítik és támogatják a
humanitárius szervezeteket, különösen a KIÉ-t
és más, a gyermekekkel és fiatalokkal
foglalkozó szervezeteket.
Befogadó közösséget nyújtunk a családoknak,
pároknak és egyedülállóknak is.

Mi fontos egy klubban?
Kérem, értékeljétek nagyra a demokratikus elveket.
Szabadon válasszátok vezetőiteket, konstruktív módon és
légkörben vitassátok meg a felmerülő témákat.
Beszéljetek szépen egymással.
Tiszteljétek egymást, osztozzatok a felelősségen és a
feladatokon. Ezáltal mindenki magáénak érzi a klubot.
Érdekes és változatos programok.

Milyen a jó vezető?
Többek között képzi magát. Vezetőként te
részt veszel a helyi és a régiós tréning
lehetőségeken 2) képzed a klubtagokat, hogy
megismerjék a Y’Men mozgalmat, annak
felépítését, és programjait. Például a következő
alapokat, amelyek segítik a helyi Y’s Men
klubokat, más jótékonysági szervezeteket,
ösztöndíjakat adnak:
Time of Fast Global Fund (TOFGF), the Brotherhood
funds (BF) Y's extension Support Program (YES),
Endowment Fund (EF), Alexander Scholarship Fund
(ASF).

Tartsd fontosnak a saját személyes
fejlődésedet. Gondoskodj róla, hogy a klubban
együttérző, jó közösség uralkodjon.

Mit jelent a klub-élet szervezettsége?
Van egy érdekes, fél vagy egy egész
évre szóló klub programterv, így
minden klubtag tudja, mi történik. A
találkozók ugyanazon a napon
vannak.
Munkacsoportok alakulnak, jól
meghatározott céllal és
feladatokkal.
Minden munkacsoportnak van
vezetője.
Minden találkozó előtt küldjétek ki
a napirendet.
Írjatok
összefoglalót
minden
találkozóról.
Kövessétek azt az elvet, hogy a
tagok folyamatosan cserélődjenek
az egyes munkacsoportok között és
a vezetőségben.

Mit jelent a személyes fejlődés?
Képes egy találkozót vezetni.
Képes emlékeztetőt írni.
Képes beszédet tartani.
Képes az audio-vizuális eszközök
használatára.
Együttműködést alakít ki.
Jó hallgatóság és megértő a mások
véleményével szemben.

Mit csináljanak a munkacsoportok?
Lehetséges feladatok:
Kialakítják a találkozók programját.
Programokat szerveznek.
Menedzselik a klub-pénzügyeket.
Új klubtagokat keresnek.
Partit szerveznek.
Kirándulásokat, látogatásokat
szerveznek.
Biztosítják, hogy a klub tudomást
szerez és együttműködik nemzetközi
programokkal, mint például a Böjti
adománygyűjtés.
Adománygyűjtést, alkalmakat
szerveznek, mint például koncertek,
fesztiválok.
Biztosítják az élmények, emlékek
megőrzését, hogy később is
hozzáférhető legyen.

Mik azok a “jó szokások”?
Tervezzetek jól!
Biztosítsátok az új tagok megfelelő bevonását!
Legyen ajándékozási szabályzatotok! (tagok
betegsége, születésnapja, vagy más alkalom
esetére)
Az idősebb klubtagokat is fogadjátok szívesen,
akkor is, ha már kevésbé aktívak.
Határozzátok meg kinek, milyen fajta segítségre
van szüksége, amit nyújtani tudtok.
Hívjatok meg vendégként lehetséges tagokat.
Új tagok mentor programja.
Támogassátok az özvegyeket, akik még
kapcsolatban
vannak a klubbal.
Anyagi támogatás azoknak a klubtagoknak, akik
képviselik a klubot Y’sMen rendezvényeket.
Legyetek proaktívak, együttműködők is
innovatívak.

Ez a füzetke egy segédeszköz kíván lenni a klub
életében:
Segít megtartani a klubtagokat Támogatja
az elnököt és az alelnököt
Segíti a munkacsoportokat
Ötleteket ad minden Y’sMennek, aki hiszi,
hogy hasznára lehet.
Informálja az új tagokat.
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