Základné informácie o skautingu
a postup krokov pri jeho rozširovaní

1. Slovenský skauting je súčasťou celosvetovej organizácie s vyše storočnou históriou
a skvelou a overenou výchovno-vzdelávacou metodikou, ktorá pomohla vyrásť
mnohým významným osobnostiam po celom svete. Skauting pomáha rodičom detí
vo veku od 6 do 15 rokov vychovať samostatných, zodpovedných a ušľachtilých
mladých ľudí, ktorí sú schopných uplatniť sa v najrôznejších sférach života a ktorí
dokážu byť užitoční pre spoločnosť.
2. Rodičia alebo ďalší záujemcovia o prácu v skautingu sa viac o tejto organizácii
a jej aktivitách dozvedia na oficiálnej stránke Slovenského skautingu
www.skauting.sk , kde je dostatok kvalitných informácií aj materiálov na stiahnutie
alebo na zakúpenie.
3. V prípade záujmu o prihlásenie detí alebo v prípade záujmu rodičov o prácu
s deťmi v skautingu je potrebné na adrese https://www.scoutshop.sk/ objednať prvé
príručky – Príručku pre vĺčatá a včielky 1 /3 €/ pre deti od 6 do 10 rokov a príručku
Nováčik /3 €/ pre deti od 10 do 15 rokov, kde sa dozviete, ako majú začať pracovať a
aké úlohy majú splniť, aby sa mohli stať súčasťou skautskej organizácie.
4. Ak sa rodičom aj deťom táto práca zapáči, môžu začať v rámci svojej obce alebo
s rodičmi zo susedných obcí formovať prvé skautské družiny a oddiely. Družiny sú
základné organizačné jednotky skautingu – v každej družine by malo byť 6-8 detí
rovnakého veku /v začiatkoch ich môže byť aj menej/. Je však dôležité formovať
družiny z detí, ktoré sa poznajú, trávia spolu voľný čas a majú podobné záujmy.
Chlapci a dievčatá tvoria obvykle vlastné družiny, ale môžu vzniknúť aj zmiešané
družiny. Činnosť družín sa uskutočňuje na stretnutiach v klubovni /1x týždenne
v rozsahu 2 hod/ alebo na výletoch do prírody, kde si deti najlepšie osvoja princípy
skautingu.
Družinu vedie radca spolu so svojím zástupcom /podradcom/, čo v našom prípade
bude niekto z rodičov, ktorí sa na túto prácu podujme. Slovenský skauting organizuje
pre radcov veľmi kvalitné radcovské kurzy, ktoré účastníkom pomôžu v ich
osobnostnom raste a zároveň im umožnia spoznať ďalších skautov a fungovanie celej
skautskej organizácie.
Viacero družín, ideálne 3 – 4, tvorí oddiel. Oddiel je miesto, kde majú družiny
možnosť medzi sebou súťažiť, ale aj spolupracovať. Organizuje oddielové podujatia
a je podporou pre radcov. Oddiely sú zväčša členené podľa veku a pohlavia. Oddiel
vedie oddielový vodca spolu s oddielovou radou, ktorá je zložená z radcov a
podradcov družín, zástupcu vodcu, oddielového vodcu a ďalších členov. Stretáva sa 12 krát mesačne. Minimálny počet ľudí v oddieli je 10.
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Minimálne 2 oddiely /20 členov/ tvoria skautský zbor. Poslaním zboru je
zabezpečovať priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky pre kvalitné
fungovanie oddielov v zbore. Zbor má právnu subjektivitu, čiže môže oficiálne
vystupovať v mene Slovenského skautingu pred úradmi, uzatvárať zmluvy, získavať
financie atď. V tomto smere je základnou a úplne samostatnou jednotkou. V zbore
zväčša bývajú zastúpené všetky vekové kategórie a obe pohlavia. Väčšinou zbor
združuje oddiely v rámci jednej obce alebo z viacerých blízkych obcí. Zbor vedie
zborový vodca spolu so zborovou radou, ktorá sa stretáva približne 1-2 krát mesačne.
Regionálna úroveň - okolité zbory sa združujú v skautskej oblasti, minimálny
počet zborov v oblasti je 5. Na Slovensku máme 8 skautských oblastí: Bratislavská,
Západoslovenská, Oblasť kniežaťa Pribinu, Stredoslovenská, Žilinská, Podtatranská,
Východoslovenská a Rómska. Oblasť zabezpečuje organizáciu radcovských a
iných kurzov, pomáha zakladať skauting v nových lokalitách, prípadne organizuje
rozličné podujatia. Na čele oblasti stojí oblastný vodca spolu s oblastnou radou. Tú
volia zástupcovia zborov na tri roky.
Národná úroveň - Skautský snem je najvyšším rozhodovacím orgánom, schádza
sa raz za 3 roky a tvoria ho zástupcovia zborov, oblastí i národnej úrovne. Snem volí z
radov dobrovoľníkov Náčelníctvo SLSK a zaväzuje národnú úroveň k rôznym
činnostiam.
Vekové kategórie v skautingu:
6 – 10 rokov /vlčatá a včielky/
11 – 15 rokov /skauti a skautky/
16 – 18 rokov /rangeri a rangerky/
18 – 24 rokov /roveri a roverky/
25+ /dospelí skauti a skautky/
5. Keď sa podarí podľa vyššie uvedených krokov sformovať prvé družiny a oddiely,
je potrebné nadviazať kontakt so zástupcami Východoslovenskej oblasti
Slovenského skautingu http://vso.skauting.sk/oblastna-rada/ , ktorí sú zodpovední
za rozširovanie skautingu v našom regióne a s ich podporou organizovať skautský
život vo svojich družinách a oddieloch. S ich podporou je možné po splnení všetkých
podmienok vytvoriť neskôr z oddielov skautský zbor, ktorý je už samostatným
právnym subjektom a môže vytvárať vlastné právne vzťahy v zmysle platných
zákonov.
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