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Články k tématu Ukrajiny ve Skautském
zpravodajství a časopisech

Myslete v září na ukrajinské holky a kluky a pozvěte je do skautských oddílů 

Berete na tábor holky a kluky z Ukrajiny? Shrnujeme to nejdůležitější, co by vás

mohlo zajímat 

Pořádáte příměstský tábor a přizvali jste ukrajinské holky a kluky? Nový rozcestník

nabízí všestrannou podporu! 

Zažádejte si o �nanční příspěvek na aktivity pro ukrajinské holky a kluky.

Představujeme nový program �nanční podpory Laskavo

Skautská pomoc Ukrajině  (časopis Skautský svět, červen 2022)

Jak se vám daří zapojovat ukrajinské děti do oddílové činnosti? (  časopis

Skauting, duben 2022)

Pomozme ukrajinským skautkám a skautům uskutečnit letní tábory 

Uspořádejte v létě příměstský integrační tábor pro (nejen) ukrajinské holky

a kluky, poskytneme vám maximální podporu

Spouštíme stránky pro ukrajinské zájemce o skauting a nabízíme další podporu

Otevíráme dveře skautských oddílů ukrajinským holkám a klukům

“Tak jsem jí dal lakrosku do ruky…” Takhle začal Jirka z Rakovníka, výtečně! Jemu

i vám nabízíme metodiku k integraci ukrajinských holek a kluků  :

Dělejme pro dětské uprchlíky to, co umíme nejlépe. Nabídněme jim skauting,

klidně různými způsob

První  a druhá  dětská tisková konference k Ukrajině

Duševní zdraví a pomoc druhým v době ruské invaze na Ukrajině - živé vysílání

(Jak) má oddílový program reagovat na aktuální dění?

(Jak) mluvit se (skautskými) holkami a kluky o válce?

Vyrábět, sportovat a do ničeho nenutit   - článek s interkulturními pracovnicemi

Olgou Bulajcsik a Blankou Charvátovou o situaci cizinců v Česku, speci�cích

dětských migrantů a možnostech, jak takové děti a mladé lidi zapojit do skautské

činnost (časopis Skauting, duben 2022)

Skauti a válka: Jak stavět na pevných základech   - Co nám současná krize na

Ukrajině říká o schopnosti skautského hnutí měnit svět k lepšímu? A jak tato

zkušenost souvisí s naší dlouhodobou snahou připravovat naše členy a členky na

život v dnešním světě? (časopis Skauting, duben 2022)

Dopis od rangers z Charkova  (časopis Roverský kmen, duben 2022)

Pojďme nabídnout rovering  (časopis Roverský kmen, duben 2022)
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https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/berete-na-tabor-holky-a-kluky-z-ukrajiny-shrnujeme-to-nejdulezitejsi-co-by-vas-mohlo-zajimat
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/poradate-primestsky-tabor-a-prizvali-jste-ukrajinske-holky-a-kluky-novy-rozcestnik-nabizi-vsestrannou-podporu
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/zazadejte-si-o-financni-prispevek-na-integracni-aktivity-pro-ukrajinske-holky-a-kluky-predstavujeme-novy-program-financni-podpory-laskavo
https://skautsky-svet.blogspot.com/2022/05/skautska-pomoc-ukrajine.html
https://casopis.skauting.cz/jak-se-vam-dari-zapojovat-ukrajinske-deti-do-oddilove-cinnosti-7725
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/pomozme-ukrajinskym-skautkam-a-skautum-uskutecnit-letni-tabory
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/usporadejte-v-lete-primestsky-integracni-tabor-pro-nejen-ukrajinske-holky-a-kluky-poskytneme-vam-maximalni-podporu
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/spoustime-stranky-pro-ukrajinske-zajemce-o-skauting-a-nabizime-dalsi-podporu
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/otevirame-dvere-skautskych-oddilu-ukrajinskym-holkam-a-klukum
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/metodika-k-integraci-ukrajinskych-holek-a-kluku
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/delejme-pro-detske-uprchliky-to-co-umime-nejlepe-nabidneme-jim-skauting-klidne-ruznymi-zpusoby
https://www.youtube.com/watch?v=srKOCt_tQKo
https://www.youtube.com/watch?v=Nm4JKee4YUI
https://www.facebook.com/skaut/videos/958313627995193/
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/jak-ma-oddilovy-program-reagovat-na-aktualni-deni
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/jak-mluvit-se-skautskymi-holkami-a-kluky-o-valce
https://casopis.skauting.cz/vyrabet-sportovat-a-do-niceho-nenutit-7719
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https://casopisy.skaut.cz/kmen/1099#p10
https://casopisy.skaut.cz/kmen/1099#p10

