Το Συµβούλιο Τιµής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
Το Συµβούλιο Τιµής (Σ.Τ.Ο.) είναι το όργανο που κινεί τα νήµατα της ζωής µιας Οµάδας
Προσκόπων.

ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
Μέλη του είναι ο Αρχηγός, οι Υπαρχηγοί και τα Στελέχη της Οµάδας. Ρόλος του κάθε
ενωµοτάρχη στο Σ.Τ.Ο. είναι να αντιπροσωπεύει την ενωµοτία του µεταφέροντας τις
απόψεις και προτάσεις της. Ο ρόλος του υπενωµοτάρχη είναι να παρακολουθεί τα
συµβούλια ώστε να είναι σε θέση να αντικαταστήσει τον ενωµοτάρχη σε ενδεχόµενη
απουσία του. Μ΄ αυτό τον τρόπο εκπαιδεύεται και στο τρόπο λειτουργίας του Σ.Τ.Ο.
Κανένα άλλο µέλος της ενωµοτίας δεν αντικαθιστά ποτέ κάποιο από τα στελέχη. Φυσικά
αυτό προϋποθέτει τον καθορισµό του χρόνου διεξαγωγής του συµβουλίου έτσι ώστε να
εξυπηρετεί όλα τα µέλη.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ
Τα θέµατα που συζητούνται καθώς και οι αποφάσεις που λαµβάνονται στο Σ.Τ.Ο.
αφορούν στα εξής:
 Το Προγραµµατισµό των δράσεων της Οµάδας (δηλαδή οργάνωση,
κατεύθυνση και αξιολόγησή τους).
 Την πρόοδο των προσκόπων της Οµάδας (αναγνωρίσεις βελών και
ερασιτεχνικών ασχολιών).
Τα διάφορα θέµατα που προκύπτουν στη ζωή της
Οµάδας Την ενωµοτιακή άµιλλα

ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ας παρακολουθήσουµε το δρόµο που ακολουθούν οι προτάσεις και απόψεις του κάθε
πρόσκοπου µιας Οµάδας µέχρι αυτές να γίνουν (ή να µη γίνουν) αποφάσεις του Σ.Τ.Ο.

Όπως αναφέραµε ο ενωµοτάρχης συµµετέχοντας στο συµβούλιο αντιπροσωπεύει την
ενωµοτία µεταφέροντας τη γνώµη της. Αυτό προϋποθέτει την διεξαγωγή πριν από κάθε
Σ.Τ.Ο. ενός συµβουλίου σε κάθε ενωµοτία, όπου οι πρόσκοποι της θα εκφράσουν τις
προσωπικές τους απόψεις και προτάσεις. Μέσα από τη συζήτηση θα ανακαλύψουν την
συνισταµένη άποψη που εκφράζει τη θέση της ενωµοτίας. Αυτή µεταφέρει στο Σ.Τ.Ο. ο
ενωµοτάρχης. Για να υπάρχει µια σαφής εικόνα των θέσεων των προσκόπων της
ενωµοτίας µεταφέρονται κάθε φορά και οι µειοψηφούσες προτάσεις.
Προτάσεις και απόψεις, όπως οι ενωµοτίες, εκφράζει και το Αρχηγείο.
Οι αποφάσεις του Σ.Τ.Ο. σε κάθε συγκεκριµένο θέµα λαµβάνονται πλειοψηφικά. Η κάθε
ενωµοτία έχει µία ψήφο και το αρχηγείο επίσης µία.
Ο Αρχηγός έχει τον τελευταίο λόγο σε θέµατα ΑΡΧΩΝ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Μπορεί δηλαδή
να ασκήσει βέτο ακυρώνοντας µια απόφαση του Σ.Τ.Ο. αν αυτή δηµιουργεί µια
κατάσταση που είναι αντίθετη µε τις Αρχές της κίνησης ή βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια
των µελών της Οµάδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο Αρχηγός πρέπει να κάνει πολύ προσεκτική χρήση του βέτο. Αν είναι
δυνατόν να φροντίσει να µην το χρησιµοποιήσει ποτέ. Αυτό είναι κάτι πολύ
δύσκολο, φτάνει να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία των συµβουλίων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΜΗΣ
Υπάρχουν ορισµένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά την προετοιµασία ενός Σ.Τ.Ο.
για να διασφαλιστεί η σωστή διεξαγωγή του.





Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής πρέπει να είναι γνωστός στα µέλη από το
προηγούµενο Σ.Τ.Ο.
Τα θέµατα του συµβουλίου γίνονται γνωστά γραπτώς αρκετό χρόνο πριν στα µέλη
του Σ.Τ.Ο. ώστε να έχουν την ευχέρεια τα στελέχη να ενηµερώσουν τις ενωµοτίες
τους και να προετοιµαστούν στα συµβούλια ενωµοτιών.
Το περιβάλλον πρέπει να είναι άνετο κα να διευκολύνει µια εποικοδοµητική
συζήτηση. Συνήθως χώρος διεξαγωγής είναι η Εστία της Οµάδας, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι αποκλείεται να γίνει σε κάποιο άλλο χώρο (π.χ. το σπίτι κάποιου
µέλους).

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ Σ.Τ.Ο.
Το συµβούλιο ξεκινάει µε προσευχή και ένα καλωσόρισµα του Αρχηγού.

Αµέσως µετά εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας. Αυτό γίνεται µετά από προτάσεις
που µπορούν να κάνουν όλα τα µέλη του Σ.Τ.Ο. Ο ρόλος του προέδρου είναι να δίνει το
λόγο στα µέλη και να διευθύνει τη συζήτηση. Ο γραµµατέας διαβάζει τα πρακτικά του
προηγούµενου συµβουλίου, τα θέµατα που θα απασχολήσουν το παρόν και σηµειώνει τις
γνώµες που ακούγονται και την απόφαση για κάθε θέµα. Μ΄ αυτά τα στοιχεία γράφει και
τα πρακτικά του συµβουλίου.
Με λίγα λόγια η διαδικασία περιλαµβάνει:
 Προσευχή,
καλωσόρισμα
 Εκλογή Προέδρου,
γραµµατέα
 Ανάγνωση θεµάτων
παρόντος συµβουλίου
 Για κάθε θέµα χωριστά
 Απόψεις της κάθε ενωµοτίας και του αρχηγείου
 Συζήτηση πάνω στις
απόψεις
 Λήψη αποφάσεων
 Ορισµός Υπευθύνων
 Ορισµός τόπου και χρόνου διεξαγωγής επόµενου
συµβουλίου
 Κλείσιµο συµβουλίου
Η διάρκεια του συµβουλίου καθορίζεται από την έκταση των θεµάτων προς συζήτηση.
∆εν θα πρέπει όµως να ξεπερνά τη µιάµιση ώρα.

ΜΟΡΦΗ Σ.Τ.Ο.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές µορφές συµβουλίου τιµής:
i. Το Τακτικό, που γίνεται µια φορά το µήνα. Θέµα του κυρίως ο προγραµµατισµός των
δράσεων του επόµενου µήνα και η ενωµοτιακή άµιλλα.
ii. Το Τυπικό, που γίνεται µετά το τέλος κάθε δράσης και ασχολείται µε την αξιολόγησής
της καθώς και διάφορα µικροθέµατα που πιθανόν προέκυψαν.
iii. Το Έκτακτο που γίνεται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κάποιου επείγοντος
θέµατος.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
 Το συµβούλιο πρέπει να αρχίζει πάντα την
προκαθορισµένη ώρα.

 Να µην παρεκκλίνει από τα θέµατα προς συζήτηση.
 Τα µέλη του Σ.Τ.Ο. να κάθονται σε θέσεις ώστε ο καθένας
να βλέπει όλους.
 Τα στελέχη µιας ενωµοτίας να κάθονται µαζί.
 Ο πρόεδρος να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων
µιας σωστής συζήτησης.

