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Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!
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Drobné i ambiciózní nápady k hlubšímu zamyšlení, debatě či
okamžité realizaci.  Zde jsou konkrétní projekty,  které naplňují

myšlenky popisované v obecných kapitolách. Někdy je obtížné je

zařadit k jednomu tématu. Řešené oblasti se mnohdy prolínají.

Z velké části nepřicházím s ničím převratným. Podobné projekty

mohly být v minulosti již diskutovány nebo dokonce zkoušeny. To

však neznamená, že se jimi nemá smysl zabývat, neboť  dnes

panují  jiné  podmínky,  máme  jiné  možnosti.  Budu  rád  za

konstruktivní postřeh a to i nesouhlasný.

VÍTEJTE V SOKOLE

Komunikační projekt zaměřující se na nové členy a rodiče, kteří dávají své děti do Sokola, ale sami nejsou členy. Cílem projektu

je zvrátit běžnou praxi v jednotách, kdy je členství v jednotě řešeno pouze zaplacením příspěvku. více ...

JÁ, SOKOL

Komunikační projekt zaměřený jak na veřejnost, tak vlastní členstvo. Jádro projektu spočívá v osobním veřejném přihlášení se k

členství v Sokole. Povede ke zvýšení povědomí o značce u veřejnosti a navazování kontaktů mezi členy. více ...

TŘI VĚTY, TŘI SLOVA

Komunikační  projekt  zaměřený  nejprve  do  řad Sokola  s  výhledem,  že  výsledky projektu  budou  použity  pro  komunikaci  s

veřejností. Zamýšleno jako celosokolská soutěž s odměnou. více ...

INTERNÍ AUDIT

Maxi projekt zaměřený na zjištění stavu sokolské organizace. Jeho podstatou je vytvoření nástrojů pro sběr důležitých údajů z

celé  ČOS  a  jejich  zpracování.  Výsledek  bude  zdrojem  informací  pro  řízení  Sokola,  potvrzením  nebo  vyvrácením  našich

současných domněnek. více ...

ETICKÝ KODEX

Vytvoření  etického  kodexu  pro  činovníky  ČOS.  Měl  by  řešit  nejen  střety  zájmů,  ale  také  otázky  přijatelnosti  podpory  od

jednotlivců, firem či jiných organizací. Etický kodex má pozitivní přínos pro komunikaci s okolím ale i členy. více ...

BÍLÁ KNIHA ČOS

Soubor návodů, doporučení a rad z běžného života tělocvičných jednot i sokolských žup, odpovědi na časté otázky a informace

pro zvídavé členy na jednom místě. Plánováno v elektronické formě, tisku brání pouze finance. více ...

DIGITALIZACE

Obr projekt zaměřený na likvidaci administrativy a nekonečného vyplňování formulářů v jednotách i župách; dále zlepšení vnitřní

komunikace hnutí a zjednodušení správy celé organizace. více ...

KŘÍDLA PRO SOKOL

Crowdfundingový projekt na podporu rozvoje komunikace Sokola. Jde o jistou formu veřejné sbírky. Dopad projektu bude jednak

finanční, jednak komunikační. Výtěžek bude investován do komunikace s veřejností. více ...

NADAČNÍ FOND JINDŘICHA FÜGNERA

Osobu Jindřicha Fügnera a jeho přínos Sokolu není třeba vysvětlovat. Projekt nadačního fondu je návrhem na řešení části

financování činnosti Sokola. Název fondu zcela vystihuje jeho účel. více ...
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