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výchozí situace a potřeby cílové skupiny
Rozvoj moderních technologii a absence ak•vního vyži• volného času se stále více podepisuje na fyzické
kondici dnešní mládeže a dě•. Stále větší procento populace prokazuje větší míru rizikového chování. V tomto důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních a dalších rizik pro společnost.
V posledních letech se snižuje počet neziskových organizací podporující ak•vní trávení volného času. Snižuje
se také počet organizací zabývajících se spoluprací se školním vzdělávacím systémem. Mnoho členů ČTU je
ak•vně zapojeno do školního vzdělávacího systému (žáci, pedagogové). Pozi•vní spolupráce ČTU se školním
vzdělávacím systémem může přinášet cestu pro mladé lidi k ak•vnímu trávení volného času a díky neformálnímu učení také k nespeciﬁcké prevenci rizikových jevů. ČTU na tuto situaci reaguje nabídkou ak•vního
trávení volného času.
Téma mul•-kulturní a environmentální gramotnos• je stále více medializováno a je mu přikládán stále větší
společenský význam. ČTU využívá prvky zážitkové pedagogiky a formou neformálního učení vzdělává své
členy v této oblas•. V současné době má jen velmi málo celorepublikových organizací dostatečné prostředky
a i možnos• (např. táborové základny, klubovny, lidské zdroje) pro zajištění pobytových akcí pro mládež, které
mají charakter neformálních vzdělávacích akcí.
ČTU ve své činnos• vytváří podmínky pro uplatňování zájmů nejen svých členů, ale i zájemců z řad veřejnos•.
Tvorbou a realizací programů pro smysluplné využi• volného času výchovně působí na dě• a mládež a podílí
se tak na potlačování nega•vních společenských jevů na tuto sociální skupinu.
Stěžejní formou práce v organizačních jednotkách ČTU s převahou dě• a mládeže je pravidelná celoroční
cílevědomá činnost s vyvrcholením na letním táboře.

strategické cíle
Programový záměr ČTU na roky 2018 – 2020 si klade za cíl uskutečňovat ak•vity vedoucí ke stavu, kdy výchovný systém ČTU bude metodickým vodítkem, který umožňuje, ba přímo vyvolává krea•vitu vedoucích,
přitahuje mladé lidi, přičemž akceptuje rozvoj dle podmínek, tradic a zvyklos• České tábornické unie.
ČTU si do roku 2020 klade za cíl:
1) Vytvářet či zprostředkovávat organizační, programové, metodické a materiální podmínky pro ak•vní využi•
volného času dě• a mládeže
2) Zefek•vnit celorepublikový systém prostupného vzdělávání členů ČTU v tábornických klubech za účelem
zvyšování znalos• a zkušenos•
3) Podporovat rozvoj kompetencí dě• a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií
4) Mo•vovat dě• a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich environmentální gramotnost, podporovat respektující přístup k přírodě a ekologii.

plán strategického rozvoje
Hlavní náplní ČTU je činnost v tábornických klubech a jejich oddílech. Členové ČTU se mají možnost vzdělávat
dle Vzdělávacího a výchovného systému ČTU.

Klíčové ak•vity k cíli č. 1 : vytvářet či zprostředkovávat organizační, programové, metodické a materiální
podmínky pro ak•vní využi• volného času dě• a mládeže
Česká tábornická unie disponuje personálními zdroji pro zajištění smysluplných volnočasových ak!vit pro
dě! mládež. Vedoucí tábornických klubů mají zkušenos! s prací dětmi a mládeží, řada z nich je v této oblas!
proškolena. Tábornické kluby disponují základním materiálem a majetkem (sportovní vybavení, klubovny
ČTU) pro ak!vity pro práci s mládeží.
ČTU se bude podílet na přípravě a realizaci svých tradičních volnočasových ak!vit pro veřejnost (zejména pro
dě! a mládež) .
ČTU bude i nadále nabízet účast dětem a mladistvým na letních dětských táborech. S nabídkou dětských
táborů budou vedoucí tábornických klubů oslovovat vedení základních škol.

Klíčové ak•vity k cíli č. 2 - Zefek•vnit celorepublikový systém prostupného vzdělávání členů ČTU v tábornických klubech za účelem zvyšování znalos• a zkušenos•
Za účelem zvýšení kvality a efek!vity neformálního vzdělávání ČTU zpracuje podklady pro ﬁnancování
plánovaných ak!vit pomocí ESF, konkrétně programu OPVVV, výzvy _18_071 Zvyšování kvality neformálního
vzdělávání v prioritní ose 3 OP.
Cíl je získat prostředky na vzdělávací ak!vity z jiných zdrojů a umožnit tak jejich realizaci a rozvoj , uvolněné
kapacity pak přesměrovat na tradiční poslání ČTU a více podpořit pravidelnou klubovou činnost, která má z
hlediska reálného dopadu na dě! a mládež největší význam.

Klíčové ak•vity k cíli č. 3 – Podporovat rozvoj kompetencí dě• a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání
medií
V rámci prezentace ČTU si každý tábornický klub realizuje své webové stránky, do zprávy a tvorby jsou
začleněni samotní členové ČTU a vedoucí oddílu. Tím ČTU zvyšuje mo!vaci dě% a mládeže ke krea!vnímu
přístupu při vytváření vlastních webových obsahů. Společným webovým portálem ČTU je oﬁciální web
www. tabornici.cz , který obsahuje webové adresy jednotlivých Oblas%/Tábornických klubů.

Klíčové ak•vity k cíli č. 4 - Mo•vovat dě• a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich
environmentální gramotnost, podporovat respektující přístup k přírodě a ekologii.
ČTU bude i nadále přispívat k propojení environmentálního vzdělávání a výchovy v oblastech formálního, neformálního a zájmového vzdělávání zejména přípravou a realizací veřejných akcí například realizací akce Den
země, kterou pořádá Tábornický klub Arnika Kolín, jež ak!vně spolupracuje se středisky ekologické výchovy.
Ve své celoroční činnos! budou i nadále vedoucí klubů mo!vovat své členy k životu s principy udržitelného
rozvoje. I nadále bude docházet ke sdílení jednotlivých členů a jejich příkladů dobré praxe.

celoroční výchovně vzdělávací program organizace
Na prahu téměř každé činnos• ČTU je pedagogika jako primární metoda práce s dětmi a mládeží. ČTU bude
trvale sledovat vývoj v oblas• pedagogicko-metodické a opera•vně přizpůsobovat svůj vícestupňový pedagogický systém. Pro přípravu vedoucích dětských kolek•vů, hlavních vedoucích táborů a zdravotníků má ČTU
vytvořen vlastní školicí systém se státní akreditací, tzv. „plackování“.
Za jeden z nejdůležitějších výchovných prvků považuje ČTU metodu vzorů. Nachází je nejen v řadách svých
starších členů, ale zejména mezi osobnostmi, které se svým životem a dílem přiblížily ideálům vyznávaným v
ČTU. Další metodou neformálního učení, kterou ČTU využívá je zážitková pedagogika.
Za hlavní formy činnos• pro mládež, ať už organizovanou či spontánní, považuje ČTU nabídku nejrůznějších
akcí a ak•vit, majících vztah k poslání ČTU, jako jsou společenské a sportovní akce, kulturní fes•valy a programy, soutěže, tábornické školy, prázdninové tábory, výpravy, expedice a ekologické ak•vity směřující k
ochraně životního prostředí.
Jako vyšší stupeň prak•ckého vzdělávání organizuje ČTU další odborně a fyzicky náročnou přípravu vedoucích,
instruktorů, metodiků a organizátorů - tradiční tábornické školy, realizované dle vlastního metodického programu a materiálu, za #m účelem zpracovávaným a průběžně inovovaným.

ﬁnanční rozvaha
Na realizaci všech cílů výše uvedených plánujeme využívat především ﬁnance získané ve formě darů od
partnerů jako jsou nadace či podnikatelský sektor, dále pak z vybraných členských příspěvků a nad to pak z
dotačních •tulů, ze státních,popřípadě krajských nebo městských zdrojů.
Významnou část tvoří dobrovolná - neplacená práce našich členů i nečlenských dobrovolníků.

popis zapojení jednotlivých členů ČTU
V současné době Česká tábornická unie disponuje 125 kluby ČTU, které jsou dle geograﬁckých oblas#
rozmístěny po celé ČR. Právě jejich činnost je stěžejní pro naplnění strategického plánu. Vedoucí tábornických
klubů jsou dostatečně kvaliﬁkováni pro práci s dětmi a mládeží. Současná členská základna činí 5200 členů v
kategoriích dě• a mládež.
Organizace tedy disponuje lidskými zdroji, které jsou nezbytné pro naplňování cílů strategického plánu.

naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
Strategický plán ČTU do roku 2020 naplňuje strategické cíle poli•ky mládeže České republiky na období 2014
– 2020 (uvedené v dokumentu Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020).
Zejména se zaměřuje na rozšiřování a zatrak•vnění nabídky činnos# ve volném čase a následné mo•vování
mládeže k jejímu ak•vnímu využi# (viz výše strategickýcíl č. 1 )

Nedílnou součás• strategického plánu ČTU jsou také ak•vity zahrnující mo•vaci dě• a mládeže k životu s
principy udržitelného rozvoje a rozvíjení jejich environmentální gramotnos• (viz výše strategický cíl č. 4).
Činnost ČTU je založena na vytváření příznivých a udržitelných podmínek pro účast dě• a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Pravidelná celoroční činnost v tábornických klubech podporuje všestranný a harmonický rozvoj dě• a mládeže
s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost. ČTU svojí činnos• nabízí dětem a mládeži
rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím.

ak•vní zapojování organizačních jednotek do strategického plánování
Dle architektury struktury ČTU mají možnost všichni členové ak•vně zasáhnout do strategického plánování
organizace. Členové tábornických klubů mohou své podněty či připomínky vznést vedoucím tábornických
klubů, • je tlumočí svým zástupcům v oblastních radách.
Na základě projednání v rámci Velkých rad oblas• (pozn. orgán ČTU s regionální působnos•, celkem 12
Velkých rad ČTU s frekvencí setkávání min. 4x ročně) tlumočí tyto podněty zástupci Velkých rad na Nejvyšší
radě ČTU (zástupci z řad Ústředí ČTU a Velkých rad ČTU, odborných týmů/dobrovolníků a hostů/samotných
členů ČTU), která se těmito podněty zabývá a reaguje na ně. Členi ČTU mají také možnost reagovat přímo
formou připomínek na Sněmu ČTU, který se koná jednou za čtyři roky.
Všichni členové ČTU se do realizace a přípravy strategie zapojují. Strategie je koordinována pomocí setkání a
sdílení informací jednotlivých subjektů (člen ČTU – Tábornický klub – Velká rada Oblas• ČTU – Nejvyšší rada,
viz stanovy ČTU). Informace jsou předávány formou zápisů z jednotlivých setkání či formou funkčních webových kanálů (ústředí webové stránky, facebook ČTU).
Tábornický klub a jeho oddílová činnost je základním nástrojem pro realizaci samotné strategie.

