תאום ציפיות בין שבט לביא צופי אטלנטה לחניכי והורי השבט
שבט לביא נפתח באטלנטה בשנת  2008ופועל תחת הנהגת צבר.
בהנהגה היום  18שבטים פרוסים בצפון אמריקה וקנדה.
מפעלי העמותת ידידי הצופים בצפון אמריקה :שבטי צופים ,קרואן הצופים ,מחנה קיץ ,קשת ,וחץ וקשת בארץ
משלחת לפולין ,שנת שירות ,גרעין צבר

אלו הם כללי ההנהגה להפעלת שבט צופים:
פעילות שבועית לשכבה הצעירה ולשכבה הבוגרת.
פעילות בשפה העברית ובמדי חאקי.
השבט מתנהל ע”י מרכז בוגר העומד בדרישות ההנהגה( בוגר צבא ,עדיפות ליוצא תנועת נוער)
השבט מממן חלקית את המרכז.
השבט מעביר להנהגה סכום שנקבע עבור ביטוח לחניך.
על כל חניך להיות מבוטח בביטוח רפואי מעבר לביטוח ההנהגה.
לכל שבט ישנו ועד הורים אשר אחראי על הקשר עם הקהילה וההורים ומנהל את נושא התקציב .בנוסף ,ועד ההורים
מלווה את המרכז הבוגר בניהול היומיומי בשבט.
לשבט ראש שבט ,גזבר ושאר התפקידים מתחלקים בין אנשי הוועד.
הפעילות היא בעלות שנתית הנקבעת בתחילת שנה.
מפעלים נוספים כגון מחנות וטיולים מחויבים בתשלום נוסף.

ציפיות מחניך שכבה צעירה בשבט לביא (ד-ח):
החניך יגיע לפעילות השוטפת ככל יכולתו וידווח למדריך אם אינו יכול להגיע
החניך יגיע במדי חאקי מלאים
החניך יכבד את חבריו ואת האחראים לו
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ציפיות מחניך שכבה בוגרת בשבט לביא (מכתה ט  -יב):
החניך יגיע לפעילות השוטפת ככל יכולתו וידווח למרכז אם אינו יכול להגיע
החניך יגיע במדי חאקי מלאים
החניך יכבד את חבריו ואת האחראים לו ויהווה דוגמא לצעירים
כל חניכי השכב››ג יקבלו על עצמם תפקיד בתאום עם המרכז-
מדריך /פעיל צופיות /פעיל /מרכז צעיר
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ציפיות ממדריך בשבט לביא (למי שנבחר לתפקיד):
המדריך יהווה דוגמא ומופת לחניכיו ואח בוגר לצרכיהם
המדריך יגיע לפעילות השוטפת וידווח למרכז אם אינו יכול להגיע
המדריך יגיע במדי חאקי מלאים
המדריך יכין מערכי פעולה מראש ויאשר אותם עם המרכז
המדריך ישלח למרכז רשימת ציוד לפעולה מראש
המדריך יגיע לפעולה שעה לפני ,להתארגנות
המדריך יגיע לסמינרים וימי עיון לפי הצורך עם המרכז
המדריך יתקשר לכל חניכי הקבוצה שלו לפני כל פעולה לוודא מי מגיע
המדריך יידע את המרכז לגבי כל בעיית משמעת ובעיות אחרות עם החניכים
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