Na osnovu člana 9 pravilnika Službe vodiča kao i odluke Zbora održanog 9. aprila
2010. u Beogradu u planinaskom domu “Čarapićev Brest” na Avali, Zbor donosi:
ПРАВИЛА О РАДУ
ЧЛАНОВА МЕНТОРСКОГ ТИМА СЛУЖБЕ ВОДИЧА
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Ментор има обавезу, уколико га позове водич, уз усаглашен календар да изврши
оцену активности водича у припреми и извођењу (излета, успона, туре и слично) као и
у завршној фази, односно и у изради извештаја.
Посебну пажњу ментори ће обратити на активности водича у припреми и у
спровођењу редоследа административних радњи и то:
- да ли је излет планиран и уврштен у годишњи план друштва
- да ли је донета одлука УО друштва или другог органа у друштву о именовању
водича за ту активност
- да ли је водич припремио писани програм активности
- када је објавио активност у друштву
- да ли програм садржи
o датум и време поласка и доласка
o начин транспорта
o кратак опис активности
o упутство о потребној опреми, храни и др.
o спецификацију трошкова изражену појединачно и по учеснику
o кратак опис предела у коме се изводи активност са карактеристичним
детаљима
У самој организацији активности ментор треба да оцени:
- да ли водич поседује писане одлуке и уговоре (УО, превоз, смештај и др.)
- однос водича према групи
- однос групе према водичу
- изглед водича (одећа, обућа, ранац, ИД картица итд.)
- ефикасност водича у извођењу активности
- комуникацију водича са групом и другима
- квалитет вођења групе (на путу, успону, у силаску, у дому итд.)
- спремност водича да поднесе финансијски извештај групи у повратку
Ментор треба да упути водича, уколико се то тражи од њега, како израдити
извештај са активности са посебном пажњом на:
- колико учесника
- колико пређених километара превозом
- колико пређених километара пешице
- колико је савладано висинске разлике у успону
- колико је савладано висинске разлике у силаску

- која је највиша освојена висинска тачка
- кратак опис туре
- ко су помоћници и колико их је
- да ли је и ко је на активности снимао (фото, видео и др.)
Посебну пажњу ментор треба да посвети оцени извештаја за друштво и службу и да
ли извештај поседује:
- извештај за Управни Одбор или други орган друштва
- финансијски извештај за учеснике и друштво
- извештај за састанак друштва
- да ли су донете одлуке о прихватању извештаја (УО или други орган друштва)
- да ли су извештаји архивирани у друштву и служби
Ово упутство прати образац који попуњава ментор.
Ментор оцењује бројчано од 1 до 5 сваку активност уписану у образац. Секретар
службе обрачунава просечну оцену активности.
- просечна оцена од 1 до 3,00 је недовољан за даље школовање водича
- просечна оцена од 3,01 до 5 омогућава водичу даље школовање
Ментор је у обавези да да кратку оцену о водичу са препоруком за даље школовање
или не.
Ментор са мишљењем шаље попуњен образац служби водича ПСС, секретару
службе на даљу обраду.
Саставни део ових правила је образац број 1, који попуњавају ментори.

Начелништво Службе водича
Планинарског савеза Србије

