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Popisujeme skauting

Vysvětlit lidem, kteří skauting vůbec neznají, o co vlastně jde, bývá

složité. Začít myšlenkou, organizací, hnutím?

Snáz to jde, pokud nezačnete větou “Skauting je...”

A pokud už začnete, zastavte se a zkuste pokračovat …”pro kluky a holky kteří chtějí:”

najít dobré kamarády,

zažít dobrodružství, hrát spoustu her, zkoušet nové sporty, tvořit,

poznávat přírodu, města i kulturní památky,

získávat vlastnosti a dovednosti užitečné pro život, být pořád lepší a pomáhat

druhým.

Může vám taky pomoci formulace:

Ve skautu se snažíme, aby...

Skauti na celém světě věří, že…

Nebo ta nejjednodušší: Skauting znamená:

zábavu, přátelství a všestranný rozvoj;

dovednosti, fair play, pohyb v přírodě a nezapomenutelná dobrodružství;

péči o okolí a o druhé, ale i starost o vlastní rozvoj;

úctu k věcem, které nás přesahují.

Všechno potřebné o komunikaci skautingu najdeš také v nové příručce Jak mluvit

o skautingu. 

O skautingu…

…pro dospělé 

Základním východiskem skautingu je měnit svět kolem sebe k lepšímu. 

Proto se skauti a skautky učí rozvíjet sami sebe v různých oblastech

a posilovat vlastnosti a dovednosti, díky kterým se z nich stanou užiteční

a aktivní členové společnosti.  

https://drive.google.com/file/d/1cwqPK5-nA-JgL1hsh3vLKwltKZVC7cRn/view


Skauting v klíčových slovech 

Dobrodružství

Skauting přináší nezapomenutelná dobrodružství, zážitky i zkušenosti. Skauti a skautky

vyráží na výpravy do přírody, poznávají památky, hrají terénní hry, zkouší nové sporty

a posouvají své hranice. Na bezpečnost skautských dobrodružství dohlíží zkušení

a vzdělaní vedoucí. 

Charakter

Skauting stojí již více než sto let pevně na stejných hodnotách. Jsou jimi například fair

play, pomoc druhým, služba společnosti, čest, odvaha, zodpovědnost nebo aktivní

Primárním životním prostorem skautingu je příroda, jeho základním

prostředkem je hra a učení vlastní zkušeností. 

Skauting stojí již více než sto let na stejných hodnotách, proměňuje ale

svou náplň, tak aby co nejlépe připravil kluky a holky na život v aktuálním

světě. 

Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem

dobrodružství a partu kamarádů. Stojí na tisících dobrovolníků, kteří

věnují oddílům svou energii a volný čas. 

Skauting je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu

60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích

světa.

…pro kamarády

KDYŽ JDU DO SKAUTU, vím, že potkám dobré kamarády, se kterými jsem

zažil spoustu dobrodružství. Že se pobavím, zahraju si hromadu her,

vyzkouším a si něco nového a taky se něco nového naučím.

…pro rodiče 

7 důvodů pro rodiče

https://www.skaut.cz/7-duvodu-proc-by-vase-deti-mely-chodit-do-skautu/


občanství a úcta k demokracii. Skauti a skautky mají ve svém životě pevné kormidlo

v podobě skautského slibu a zákona. 

Příroda

Příroda je pro skauting inspirací a životním prostorem. Přírodu chráníme, poznáváme

a učíme se v ní pobývat. Díky přírodě získávají i jednoduché činnosti přesah, přináší

nám příležitosti pro seberozvoj, dobrodružství a hluboké zážitky. 

Kamarádi

Ve skautu získávají kluci a holky často přátele doslova na celý život. Není divu, skautský

oddíl je společenství lidí, kteří sdílí velmi podobné hodnoty. Hluboké přátelské vazby

také vychází ze společných dobrodružství a výrazných prožitků. A díky mezinárodním

skautským akcím mohou skautská přátelství vznikat po celém světě!


