Zveřejněno 14. 6. 2021

Zdroje skautských informací aneb jak vše vědět
včas
Mezi skauty se pořád něco děje. A ty se o všem můžeš dozvědět
jednoduše on-line.

Zdroje skautských informací
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Křižovatka – znalostní báze
Hlavní webová stránka zaměřená na informace dlouhodobého
charakteru. Najdeš zde vše kromě aktualit. Jde o znalostní bázi důležitých
informací z fungování skautingu.
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Zpravodajství
Zde se zveřejňují všechny o ciální skautské novinky a aktuality.
Web zpravodajství
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E-mailové newslettery
Skautské zpravodajství funguje v přechodné fázi. Přihlášení
k newsletterům bude možné v průběhu září.
Newsletter pro všechny (rozesílka 1× týdně) – souhrn nejdůležitějších
novinek
Newsletter pro vedoucí
Balíček Kanceláře ústředí (rozesílka 1× měsíčně) - novinky
z Kanceláře ústředí
Zprávy z Výkonné rady (rozesílka 4-5× ročně, vždy po jednání
Náčelnictva)
Další tématické newslettery (nepravidelná rozesílka) – novinky ze
speci ckých oblastí:

Weby a skautIS
Včasné informování o odstávkách skautISu i skautských webů.
Přehledy novinek a oprav po vydání nové verze. Podstatné
a aktuální info ze skautského on-line světa.
Hospodářské info
Podrobné a aktuální informace nejen pro hospodáře
a hospodářky jednotek a metodický newsletter Hospodářské
střípky.
Zahraničí a mezinárodní skauting
Nejzajímavější novinky z oblasti mezinárodního skautingu od
Zahraničního odboru v pravidelném intervalu.
Organizace
Zprávy o fungování a změnách v organizaci a organizačních
jednotkách.
Skautské bene ty
Nejnovější informace o bene tech pro příslušníky skautského
společenství.
Roveři a rangers
Aktuální informace pro vedoucí skautek a skautů, zprávy
z Roverského odboru a nejnovější metodické materiály.
Skauti a skautky
Aktuální informace pro vedoucí skautek a skautů, zprávy ze
Skautského odboru a nejnovější metodické materiály.
Vlčata a světlušky
Aktuální informace pro vedoucí vlčat, světlušek a benjamínků,
zprávy od Odboru vlčat a sětlušek a nejnovější metodické
materiály.
Propagace skautingu
Podpůrné materiály k propagaci, nové nástroje a informace ke
skautskému vizuálnímu stylu.
Časopisy, publikace
Informace o nejnovějších číslech časopisů a nových
publikacích.
Skautské vzdělávání
Novinky v oblasti skautského vzdělávání a získávání kvali kací.
Ekologická výchova
Zprávy a informace o přírodě, ochraně životního prostředí
a trvale udržitelném rozvoji.
Vodní skauting
Zajímavosti týkající se vodních aktivit nejen pro vodní skauty.
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Facebook pro aktivní členy – Skautinfo
O ciální celostátní facebooková stránka především pro činovnice
a činovníky: https://www.facebook.com/SkautInfo
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Facebook pro veřejnost – Skaut
O ciální celostátní facebooková stránka pro veřejnost, pro všechny
přátele skautingu a naše příznivce: https://www.facebook.com/skaut
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Facebook Skautfórum
Facebooková skupina sloužící k diskusi mezi skautskými vedoucími,
činovníky a dospělými členy organizace:
https://facebook.com/groups/skautforum
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Twitter
Krátké zprávy o aktuálním dění pro všechny přátele skautingu –
https://twitter.com/skaut

.

