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slovenský skauting na prvý pohľad
Moderná organizácia
Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku.
Záujem o skauting stále rastie, dnes má 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých
dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku. Sme členom svetových
organizácií World Organisation of Scout Movement a World Association of
Girl Guides and Girl Scouts. Združujú 38 miliónmi ľudí na celom svete.

ročne 150 táborov pre 5 000 detí
Každý rok zorganizujeme vyše 150 letných táborov pre 5 000 účastníkov, 1 000
jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Tieto akcie formujú charakter a osobnosť, učia
zodpovednosti a samostatnosti každého nášho člena. Ich atraktivita dokáže
ročne osloviť 45 tisíc účastníkov - dnešných detí a mladých ľudí.

zo skautingu vychádzajú mladí lídri
Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať,
organizovať program i náročné akcie pre druhých. V skautingu získavajú cenné
skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.

zachraňujeme slovenské hrady
Od roku 2004 sa snažíme zachrániť 9 hradov na západnom a od roku 2007 aj
5 hradov na východnom Slovensku. Pracujeme na konzervačných prácach, ktoré
majú zabrániť ďalšej deštrukcii týchto kultúrnych pamiatok, sprístupňujeme ich
návštevníkom, osádzame informačné tabule a vydávame o nich publikácie.

pomáhame uplatniť sa mladým rómom
Od roku 2000 sa skauting teší popularite medzi rómskymi chlapcami a dievčatami. Pomáha im na sebe pracovať, byť vzormi pre svoju komunitu a stať sa plnohodnotnými členmi občianskej spoločnosti. Do skautingu sa zapája viac než 500
mladých Rómov. Pomáhajú v komunitných centrách, sú aktívni v celoslovenských projektoch a realizujú projekty na zvýšenie zamestnateľnosti Rómov.
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5 × naj o skautingu
guinnessov rekord
Oslavy sviatku patróna skautov sv. Juraja v máji 2002 na Spišskom hrade sa
stali jedným z najväčších skautských stretnutí na Slovensku. Počas trojdňového podujatia na najväčšom hrade v strednej Európe sa 1 907 skautov i ďalších
záujemcov spojilo živou reťazou – pochytaní za ruky oblapili Spišský hrad a zapísali sa do Guinnessovej knihy rekordov.

najväčší dobrovoľnícky projekt
V roku 2005 a 2006 sme zorganizovali najväčší a najmedializovanejší projekt
v histórii Slovenska Dobrovoľníci pre Tatry. 1 400 dobrovoľníkov zo Slovenska
a ďalších dvoch desiatok krajín pomáhalo kalamitou postihnutým Vysokým
Tatrám a ich obyvateľom. V novembri 2004 toto územie ničivo zasiahla veterná smršť, ktorá spôsobila prírodnú katastrofu.
vzdelávanie s akreditáciou mš sr
O chod organizácie sa stará 1 000 mladých aj dospelých lídrov. Každý z nich
absolvuje vzdelávacie programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Ročne uskutočníme vyše 100 kurzov, seminárov a tréningov priemerne pre 2 200 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou
cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.
117 projektov na pomoc svojmu okoliu
Skauti zohrávajú aktívnu úlohu vo verejnom živote. S miestnymi samosprávami, školami, správami a ďalšími organizáciami zapájajú miestnych obyvateľov
do svojich projektov na pomoc svojim mestám, obciam, životnému prostrediu.
V roku 2005 a 2007 sme zrealizovali 117 verejne prospešných projektov na zlepšenie kvality života ľudí okolo nás.
priestor pre mladé talenty
Mladým ľuďom umožňujeme rozvíjať ich tvorivý potenciál, ktorý im pomôže
nájsť si uplatnenie. Zapájajú sa do súťaže tvorivosti v próze, poézii, fotografovania a amatérskych videí. Svoje hudobné ambície prezentujú na úspešnom
Skautskom hudobnom festivale Soaré. Ďalší vytvárajú webstránky, prezentácie a krátke filmy, s ktorými sa predstavujú doma i v zahraničí.
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pol
miliardy
ľudí
Slovenský skauting oslávil
v auguste 2007 spolu
s ostatnými 38 miliónmi
skautiek a skautov
na celom svete prvých
100 rokov svojej existencie.
Počas prvej storočnice
obohatil život 500 miliónom
detí, mladých i dospelých.
V stredu 1. augusta skauti
v desiatkach krajín
vystúpili na tisícky
vrcholov pohorí,
na ktorých s prvými
vychádzajúcimi lúčmi slnka
privítali vstup do nového
storočia skautingu.
Skauti si na vrcholoch
obnovili svoje skautské
sľuby na znak toho, že
všetkých skautov
v 216 krajinách sveta spája
jeden sľub, že jeden sľub
dokáže prekonať mnohé
hranice a bariéry a spojiť
celý svet.
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Dokázali sme, že skauti
doteraz pokorili mnohé
vrcholy a zároveň sme
odhodlaní zdolávať ďalšie
náročné méty.

aktívni
mladí
ľudia
Každý rok uskutočníme
7 – 10 veľkých akcií pre dve
tisícky mladých ľudí
z celého Slovenska: Biela
Stuha v Banskej Štiavnici
so zimnými športmi,
rytierske slávnosti
pri Bratislave, Kežmarku
a Nitre, akcia Skautské
Ponitrie s detektívnou
zápletkou, survival akcia
Skautský Antropoid pri
Žiline, Etňatňa pri hrade
Zborov, Skautský hudobný
festival Soaré v Banskej
Bystrici či Velocipéd –
cykloexpedícia Spišskou
Magurou...
Mladí zažívajú niečo nové,
nepoznané – na čo inde
nemajú možnosti, alebo
o tom nepočuli. Svoje
zážitky potom pretavujú
do zmysluplného programu pre svojich rovesníkov.

Spúšťame lavínu aktivít pre mladých ľudí
Stovka mladých ľudí zo 6 miest na východnom Slovensku si na akcii Etňatňa
vyskúšala adrenalínové lanové aktivity, programy na prežitie a orientáciu v prírode
a na hrade Zborov si vychutnali zážitkovú nočnú hru s mýtickou legendou. V tvorivých umeleckých dielňach si vyrábali vlastné mozaiky, sadrové odliatky, pracovali
s prútím či maľovali na textil. Vrcholom programu bolo otvorenie výstavy najúspešnejších fotografií z činnosti mladých s názvom Náš život - 100 a mnohé ďalšie...
Víkendovú akciu ukončili videoprezentácie amatérskych filmov, reklám a krátkych
filmových dokumentov a workshopy pre mladých filmárov. Veľký úspech zožala
aj prezentácia aktivít mladých z rôznych miest, ktoré inšpirovali účastníkov a dali
podnet na rozbehnutie viacerých spoločných projektov.

Vizitka
„Náš originálny program vyvolal záujem a zvedavosť mladých ľudí. Takýmito
akciami spúšťame malé lavíny nadšenia a aktivít, ktoré so sebou strhávajú
množstvo mladých ľudí a ukazujú im, ako zabudnúť nudu a nečinnosť. Naši
účastníci oslovia v svojom meste alebo obci ďalšie stovky detí a ponúknu im
zážitky, dobrodružstvo, dobrý program a partiu priateľov namiesto bezduchého trávenia času mimo školy.“ František Gura, organizátor o akcii Etňatňa
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priestor
pre rozvoj
talentov
Každoročne usporadúvame
súťaž o najlepšiu pôvodnú
autorskú prózu, poéziu,
fotografiu a krátky film.
Hudobne nadaní členovia
majú možnosť prezentovať
sa pred publikom
na Skautskom hudobnom
festivale Soaré. Ďalší
vytvárajú webstránky,
nakrúcajú filmy a zapájajú
sa do celoslovenských aj
medzinárodných súťaží.
Aktívni mladí ľudia
v skautingu využívajú
zahraničné pobyty
s výukou cudzích jazykov,
odborné kurzy a pracovné
stáže v zahraničí...
Stovkám mladým talentovaným ľuďom takto
poskytujeme priestor pre
ich aktivity a motivujeme
ich k uplatneniu a zlepšeniu svojho nadania.
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Skautský hudobný festival medzi top na Slovensku
Skautský hudobný festival Soaré je jediným svojho druhu na Slovensku i v Česku.
Predstavuje a mapuje piesne, ktoré hrajú na svojich akciách mladí ľudia a ktoré
oslovujú dnešnú generáciu – rock, folk, country a iné hudobné štýly. Soaré poskytuje možnosť pre hudobných začiatočníkov i zohraté skupiny prezentovať sa pred
publikom. Ponúka priestor pre rozvoj hudobných aktivít v skautingu a motivuje
hudobníkov i autorov. Súčasťou festivalu, ktorý si nenechá každý rok ujsť 400 mladých z celého Slovenska, je aj tanečná škola, Déja vu – súťaž amatérskych videí a
krátkych filmov a Letokruhy – prezentácia desiatok úspešných projektov a dobrých
nápadov aktívnych mladých ľudí, ktoré zrealizovali v poslednom období.
Po siedmych úspešných ročníkoch vybrala Soaré webstránka www.festivaly.sk a jej
návštevníci do rebríčka top najlepších hudobných festivalov na Slovensku.

Vizitka
Výnimočnosť festivalu potvrdzuje aj fakt, že sa stovky mladých ľudí dokážu
zabávať a vnímať dobrú muziku aj bez alkoholu či iných drog. „Soaré tak
potvrdzuje svoj ďalší rozmer – plnohodnotný život bez drogových závislostí.
Oproti bežným koncertom plných ľudí pod parou je Soaré balzam pre dušu.“
Lucia Rossová z organizačného tímu Soaré

program
mladí lídri
Uvedomujeme si potrebu
mladých ľudí presadiť sa
v svojom živote a na trhu
práce. Veľká časť profesií
si vyžaduje ovládanie tzv.
soft skills – životných
zručností a kompetencií.
Pre mladých ľudí vo veku
15 – 30 rokov, ktorí sú
aktívni v občianskom
živote, vynikajú spomedzi
svojich rovesníkov a sú
motivovaní osobnostne
rásť, sme vytvorili program
Mladý líder.
Program im umožňuje
osvojiť si nové zručnosti,
dosahovať výsledky,
uplatniť svoju kreativitu,
vynikať a rozvíjať svoj
potenciál. Získané
zručnosti im pomáhajú byť
úspešnými v živote
a zamestnaní.

Zo skautingu vychádzajú mladí lídri
Programom Mladý líder ročne prejde 80 – 100 absolventov. Plnia ho podľa vlastného
plánu osobného rozvoja absolvujú kurzy projektového a finančného manažmentu,
vytvárania a vedenia tímov, motivácie spolupracovníkov, komunikácie, prezentovania sa ai. V priebehu roka vedú tímy rovesníkov, plánujú, robia dramaturgiu,
vytvárajú pre nich celoročný program a akcie. Musia vedieť riešiť krízové situácie,
delegovať úlohy, ovládať spoluprácu a komunikáciu v tíme a používať kreatívne
postupy. Tieto zručnosti potom využívajú pri ďalšom kritériu: zostavia si tím, s ktorým pripravia, zrealizujú a vyhodnotia verejne prospešný projekt. Súčasťou programu je aj simulácia uchádzania sa o zamestnanie.

Vizitka
„Občas sa pozastavím nad tým, koľko dnes platia firmy za tímbilding. Nemal by
som problém urobiť ho aj hneď, pretože najlepší tímbilding je skauting. Skauti
vyrastajú v malých tímoch, naučia sa vzájomne deliť, spolupracovať, riešiť konflikty a motivovať druhých. A v čase dospievania dostávajú na starosť vedenie
tímu – skupiny rovesníkov, takže sa neboja zodpovednosti. A vedia tento tím
viesť. To sú ideálne vlastnosti do budúceho pracovného tímu.“
Jiří Navrátil, novinár a prekladateľ, miestostarosta českej skautskej organizácie
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skauting
ma baví
Až 99 % z detí a mladých
ľudí, ktorí okúsili skauting,
by ho odporučilo zažiť aj
ostatným deťom. Čím je
pre ne skauting príťažlivý?
Skauting im dáva priestor,
v ktorom si plnia svoje sny
a túžby, nachádzajú si tu
skvelých priateľov,
s ktorými zabúdajú
na nudu a zažívajú v ňom
dobrodružstvo na 100
spôsobov. Náš program
im dáva šancu zdolať svoj
prvý vrchol, vyniknúť,
zažiť pocit víťazstva
a uznanie od druhých.
Mladí majú širokú škálu
možností, kde si môžu
uvedomiť, čo môžu
v živote dokázať. S podporou dospelých tu uplatňujú
svoje schopnosti, realizujú
sa a zlepšujú v tom, v čom
chcú byť dobrí.
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Skautský program je atraktívna škola pre život
Štyristo mladých ľudí z 15 krajín sa zúčastňuje medzinárodnej akcie AQUA, ktorú
každý tretí rok organizuje Slovenský skauting. Týždeň zažívajú rafting, jachting,
windsurfing, outdoorové a environmentálne aktivity. Stovky skautov pravidelne
tiež organizujú splavy na Malom Dunajci, Poprade, Hrone, Váhu či Belej.
Mladí v skautingu vytvárajú hudobné kapely a divadelné skupiny, robia lezecké
súťaže v Bratislave, pri Žiline, vo Važci či Prešove, adrenalínové preteky s lanovými
dráhami, horolezecké a speleologické výpravy. V travertínovom lome vo Vyšných
Ružbachoch zorganizovali megaakciu Prima. Účastníci museli prejsť lezeckou stenou, pneumatikovým mostom ponad potok, lanovou lavičkou cez kráter či lezeckou stenou z desiatok pneumatík na železničnom moste. Najväčší adrenalínový
zážitok pre deti bola kĺzacia lanovka ponad rieku Poprad. Kto to zdolal, prekonal
sám seba. Bola to aj inšpirácia k podobným aktivitám pre ďalších mladých ľudí.

Vizitka
„Ak chceme deti niečo naučiť, musíme ich zaujať pútavým programom, pomocou hier a atraktívnych aktivít. Naučia ich prekonávať prekážky a zdolávať
výzvy a najlepšie ich pripravujú na život.“ Andrej Legutký, organizátor splavov,
lezeckých a adrenalínových súťaží na východnom Slovensku

kvalita
výchovy
detí
O osobný rast detí
v skautingu a chod
organizácie, ktorá pôsobí
v 120 mestách a obciach
na Slovensku, sa stará
vyše 1 000 dospelých
dobrovoľníkov.
Dbáme na to, aby to boli
zodpovední, spoľahliví
a kompetentní ľudia.
Každý z nich absolvuje
školenia, akreditované
Ministerstvom školstva SR.
Od roku 2006 každoročne
vytvárame prehľad
o úrovni práce celej
organizácie. Monitorujeme
kvalitu našej činnosti,
ktorú v januári 2007 ocenil
aj známy americký
cestovateľ, moreplavec,
letec, skaut a držiteľ
svetových rekordov Steve
Fossett.

Monitoring a rating kvality podľa 20 kritérií
Skautský oddiel, ktorý chce získať výnimočný rating, musí dosiahnuť plusové hodnotenie vo vyše dvoch desiatkach kritérií: či skauting vytvára u členov rebríček
hodnôt a či ich skautský výchovný program úspešne vedie k osobnostnému rastu
a zdokonaľovaniu sa v životných zručnostiach. Deti a mládež musia viesť kvalifikovaní dobrovoľníci, ktorí ročne absolvujú ďalšie kurzy a školenia, či vedia pre mladých
pripraviť atraktívny program, ktorý je plnohodnotnou a zmysluplnou alternatívou
k iným, často nezdravým formám trávenia voľného času mládeže. Oddiel takisto musí
pri ktorejkoľvek svojej činnosti spĺňať zásady bezpečnosti, svoje aktivity si dlhodobo
dopredu plánovať a získané prostriedky na svoju činnosť vedieť riadne vyúčtovať.

Vizitka
„Vytvárame si dostatočne jasný a hĺbkový prehľad o úrovni našej organizácie.
Je to výborná pomôcka nielen pre naše zlepšovanie kvality a zameranie sa na
slabšie miesta, ale aj informácia, ktorá môže poslúžiť partnerom Slovenského
skautingu, všetkým úrovniam samosprávy, štátnej správy či firmám. Je to zároveň dobrý signál pre rodičov, ktorí sa rozhodujú, čo s mimoškolským programom svojich detí.“
Pavel Hrica, koordinátor monitorovacieho projektu

9

Sme tu
pre ľudí
všetkých
veľkostí
Cez spoločný program
so skautmi zapájame
zdravotne znevýhodnené
deti do verejného života
– organizujeme spolu
zbierky pre Deň narcisov,
roznášame Betlehemské
svetlo, pripravujeme
pravidelné stretnutia.
Mládež zo sociálne
slabších rodín môže vďaka
finančne dostupnému
programu, ktorý
dokážeme pokryť
zo získaných zdrojov,
byť aj s ostatnými
rovesníkmi na letných
táboroch a kurzoch či
vôbec cestovať na akcie.
Chceme dať šancu
všetkým, ktorí nás
potrebujú a prejavia
o skauting záujem.

10

Krajší svet pre deti v Krízovom stredisku Alžbetka
Nevšedné a vždy nové zážitky pripravovali skauti v Spišskej Novej Vsi počas roka
40 deťom zo sociálne slabších a patologických rodín v Krízovom stredisku Alžbetka
v Spišskej Novej Vsi. V svojom projekte Alžbetka – Spravme svet krajším pre nich
uskutočnili výlet do prírody so súťažami, deň plný hier po celom meste, celovíkendový program na chate či trojdňový pobyt v letnom tábore so slovenskými
a belgickými skautmi. Deťom sa páčilo spoznať mladých ľudí a ich život z inej krajiny. V programe sa učili vytvárať si priateľstvá, počúvať sa, vzájomne si pomáhať
a spolupracovať. Neostáva však iba pri jednotlivých akciách. Spišskonovoveskí skauti pravidelne navštevujú stredisko, kde vypomáhajú s prácami, venujú sa deťom,
pripravujú pre ne program a pomáhajú im s domácimi úlohami.

Vizitka
„Program, ktorý so skautmi zažili, pretrváva v našich deťoch až doteraz. Mnohé
z nich s nadšením opakovali, že sa chcú stať skautmi a chodiť na skautské stretnutia. To, čo skauti robia, vidieť po čase našej spolupráce aj na našich deťoch.
Obdivujeme ich chuť a obetavosť a ďakujeme im, že neváhali urobiť radosť druhým. Ukazujú deťom, ako sa dá naplno a zmysluplne využiť každý deň, každá
chvíľa voľného času.“ Helena Sedláková, riaditeľka KS Alžbetka

skauting
mení ľudí
k lepšiemu
Skauting by určite mali
zažiť aj ďalší, myslia si
deti a mladí ľudia, ktorí
sú v skautingu.* Ako ich
skauting zmenil, čo ich
skauting naučil?
Dokážu si pomôcť
v rôznych situáciách, vedia
komunikovať, sú
otvorenejší, sebevadomejší,
samostatnejší a lepšie
vychádzajú s ľuďmi.
Naučili sa rešpektovať
názory iných. Program
a aktivity sú natoľko
atraktívne, že im dávajú
prednosť pred počítačom.
V skautingu mnohí
zažívajú to, o čom čítali
či počuli, no nemali šancu
si to vyskúšať. Motivuje
ich to učiť sa nové veci.
Skauting im pomohol nájsť
to, čo ich baví a dáva im
šancu naplno sa realizovať.

Skauting pomáha deťom, ktoré nevidíme
V sociálnom zariadení Domum v Piešťanoch, kde nachádzajú útočisko mladé rodiny s nízkymi príjmami a osamelé matky s deťmi, žijú striedavo desiatky detí.
O ich výchovu sa zvyčajne stará blízka ulica. Počas pobytu v zariadení sa im venujú
jeho pracovníčky a – piešťanskí skauti. Po jednej akcii pre deti v škole prišli do
skautingu deti z tohto zariadenia a odvtedy sa im skauti venujú naplno. Na prvej
akcii súťažili v šarkaniáde. Dopadlo to výborne a tak raz mesačne sa deti z azyláku,
ako ho miestni zvyknú volať, zúčastnia zborovej akcie. Alebo idú skauti za nimi
a pripravujú pre ne poobedný program. Cez aktivity im predstavujú skautskú činnosť, učia ich nové zručnosti a hodnoty. Skauting týmto deťom pomáha a mení ich
k lepšiemu, tvrdia piešťanskí skauti. Po niekoľkých akciách či po tábore sú na nich
badateľné zmeny, čo motivuje skautov pokračovať ďalej v svojej práci.

Vizitka
„Zo skautov a ich práce som veľmi povzbudená. Majú perfektne rozpracovaný
výchovný program a výchovné ciele, klobúk dole! Aj keď nie som skautka, tiež
pracujem s deťmi. Na stretnutiach s nimi úspešne používam skautské aktivity,
deťom sa páčia,“ povedala Monika Kasanová, autorka prieskumu* medzi deťmi v skautingu (* prieskum na 101 respondentoch, apríl 2006)
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budúcnosť
mladých
rómov
Veríme, že výchova
mladej generácie Rómov
je cestou k zlepšeniu ich
postavenia v spoločnosti.
Skauting u nich rozvíja
základné životné zručnosti
a schopnosti, aby sa vedeli
zamestnať a postarať
o seba, o svoju rodinu.
Rómski skauti pomáhajú
v komunitných centrách
a realizujú projekty
na zvýšenie zamestnateľnosti Rómov.
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Projekt skauting pre
rómsku mládež získal
ohodnotenie na celosvetovej úrovni. V programe
Gifts for Peace ho vybrali
zo 70 projektov z celého
sveta medzi 6 najvýznamnejších. Označili ho
za výnimočný, ktorého
koncepcia nemá obdobu
nikde na svete.

Skauting - pozitívne vzory pre rómsku mládež
Do aktivít Rómskeho skautingu sa zapája vyše 500 rómskych chlapcov a dievčat.
V Klube zamestnanosti pomáhajú mladým Rómom pri hľadaní zamestnania. Dospelí rómski skauti pripravujú aktivity pre stovky rómskych detí v 11 centrách mládeže
zamerané na rozvoj životných zručností. Ďalší pracujú ako asistenti výchovy. V školách alebo komunitných centrách pomáhajú rómskym deťom s úlohami a doučujú
ich. Spätné väzby od učiteľov na rómskych skautov sú pozitívne. Zlepšila sa im školská dochádzka, motivácia k učeniu, študijné výsledky i správanie. Dospelí skautskí
dobrovoľníci sa snažia rómskym deťom pomôcť a ukázať im, že dá sa žiť aj lepšie
a vzdelanie je pre nich šanca, aby sa mohli uplatniť v práci i v živote.

Vizitka
„Skauting vychováva mladú generáciu Rómov, ktorí sa snažia byť vzorom pre
svoju komunitu. Skautovanie prvých rómskych skautov začína prinášať výsledky.
Je viditeľný rozdiel v správaní a postojoch Rómov, skauting má meno u rodičov
v rómskych komunitách. Dospievajúci i dospelí skautskí lídri svojím príkladom
motivujú svojich rovesníkov k dokončeniu ďalšieho vzdelania, získaniu vyššej
kvalifikácie a hľadaniu si práce a k zmene životných postojov detí v rómskych
komunitách.“ Zuzana Réveszová, projektová manažérka Rómskeho skautingu

záchrana
hradov
Slovenskí skauti sa starajú
o 14 najznámejších
hradných zrúcanín
na západnom a východnom Slovensku. V projekte
Odklínanie hradov sa
snažia zachrániť tieto
historické pamiatky pred
ďalšou deštrukciou, urobiť
ich turisticky prístupné
a dostať ich do povedomia
verejnosti. Informačnými
tabuľami, publikáciami
a letákmi pomáhajú urobiť hrady atraktívne pre
domácich aj zahraničných
návštevníkov.
Donor projektu Odklínanie
hradov Západoslovenská
energetika, a. s., získal
prestížne ocenenie Via
Bona Slovakia v kategórii
Za odvahu podporiť
inovatívny projekt.

Odklíname 14 slovenských historických pamiatok
Od leta 2004 Slovenský skauting prebral patronát nad 9 hradmi na západnom
Slovensku: Biely Kameň, Korlátka, Ostrý Kameň, Dobrá Voda, Tematín, Hričov,
Súľov, Oponice a Plavecký hrad. Od januára 2007 skauti rozšírili projekt o záchranu
5 hradov na východnom Slovensku: Turňa, Kapušany, Jasenov, Šariš a Zborov.
Od začiatku projektu sa do záchranných a konzervačných prácach na hradoch
pravidelne zapája vyše 500 mladých ľudí – dobrovoľníkov. Konzervačnými prácami
zachraňujú zrúcaniny pred ich ďalšou deštrukciou. Zbierajú a triedia vypadaný
materiál, v interiéroch hradov odstraňujú náletové kroviny, opravujú prístupové
cesty, vytvárajú oddychové zóny, stavajú drevené schody a zábradlia, ktorými
sprístupňujú ťažšie dostupné miesta hradov a zabezpečujú vyššiu bezpečnosť ich
návštevníkov. Na každom hrade osádzajú informačné tabule, ktoré príťažlivo informujú návštevníkov o jeho histórii a význame.

Vizitka
„Dobrovoľnícka práca na hradoch je dôležitým krokom na dlhej ceste, ktorá
vedie k záchrane zrúcanín. Výrazne zjednoduší ďalšie práce na hradoch, na
ktorých sa môže začať s konzerváciou a zabezpečením zrúcaniny proti ďalším
štádiám rozpadu.“ Michal Šimkovic, manažér projektu Odklínanie hradov
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23 315
hodín
na pomoc
iným
Od roku 2005 cielene
zapájame mladých ľudí
do rozhodovania
a do zmien vo verejnom
živote a podporujeme ich
aktívnu účasť na živote
svojej obce či mesta.
V spolupráci so samosprávami, školami a miestnymi
komunitami realizujú
projekty, ktorými zlepšujú
kvalitu života ľudí.
V roku 2005 sa rozhodlo
pomôcť 600 skautov
a skautiek v 17 mestách.
V roku 2007 sa zapojilo
1 263 skautov, žiakov
základnej školy, ľudí
z okolia a desiatky slovenských firiem. Svoju pomoc
venovali 25 mestám. Spolu
zrealizovali 117 projektov,
v ktorých nezištne
odpracovali 23 315 hodín.
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Mojich 8 hodín prerástlo v tisíce hodín dobrovoľníctva
Projekty spája spoločná kampaň Mojich 8 hodín s myšlienkou: venovať aspoň 8 hodín
na pomoc svojmu okoliu, mestám, susedom, školám, životnému prostrediu či opusteným deťom. Mladých ľudí tým vedieme k aktívnej úlohe vo verejnom živote. Do
svojich projektov, ktorými utvárajú životný priestor, zapájajú aj miestnych obyvateľov.
Snažia sa posilniť ich záujem o svoje prostredie a dianie okolo seba.
Skauti opravili detské ihriská v Piešťanoch, Banskej Bystrici a v Ružomberku. V Trnave
zrekonštruovali areál materskej škôlky. Medzi obcami Lackov a Sucháň pri Krupine
vytvorili náučný chodník a v Trenčíne vybudovali altánok pri prameni minerálnej
vody. Pre deti a mladých v Krízovom centre Alžbetka v Spišskej Novej Vsi a v sociálnom zariadení Domum v Piešťanoch vytvárali pútavými akciami a zmysluplným
programom lepší svet pre deti. V Kecerovciach vydláždili rozbité schodisko a opravili
prepadávajúci sa strop obecnej knižnice a komunitného centra. To je len torzo zo
117 doterajších projektov na pomoc ľuďom v našom, v ktorých pokračujeme aj v ďalších rokoch.

Vizitka
Idea projektov pre miestne komunity Mojich 8 hodín získala úspech i na medzinárodnom fóre, záujem o ne prejavili aj mimovládne organizácie v Česku a Dánsku.

na pomoc
unesco
Tri stovky mladých ľudí
spájala akcia
Absolut rover moot,
určená pre akčných ľudí,
ktorí sa neboja náročných
akcií, radi stretávajú
nových ľudí a neboja sa
dať kus svojho času
a energie pre dobrú vec.
Zareagovali na výzvu
o pomoc Banskej
Štiavnici, zapísanej
v zozname UNESCO.
Rover moot ich posunul
dopredu. Povzbudil ich
k aktívnemu prežívaniu,
učeniu, sebaspoznávaniu
a príprave podobných
aktivít pre svojich rovesníkov, ktorým môžu ukázať,
že dobrovoľnícka práca
pre seba, pre druhých,
pre spoločnosť i služba
pre tretí sektor má veľký
zmysel.

Záchrana svetového kultúrneho dedičstva
Jednu z najvýznamnejších pomocí Kalvárii poskytla v lete 2007 skupina 320 mladých
ľudí, skautov zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka vo veku 15 - 35 rokov.
Zapojilo sa aj 30 rómskych skautov z východného Slovenska. V areáli Kalvárie odstraňovali popadané stromy na vzácnych kaplnkách a kostoloch a zamerali sa i na
drobné opravy týchto objektov, konzervovali vzácne fresky pre ďalšie reštaurovanie
a odstraňovali náletové dreviny v ich okolí. Vyrábali nepálenú tehlu, z ktorej postavili
hlineno-slamenú kaplnku, kosili lúky a obnovovali bežkárske trate. Miestnym múzeám v Štiavnici pomáhali pri obnove kultúrnych a historických areálov. V spolupráci s turistickým klubom obnovovali zničené značkovanie a spriechodňovali
turistické chodníky v okolí Banskej Štiavnice. Pre používanie verejnosti vyčistili
a upravili okolie najnavštevovanejšieho štiavnickeho tajchu Klinger.
Ich pomoc počas týchto piatich dní dosiahla hodnotu niekoľko tisíc brigádnickych
hodín.

Vizitka
„Pre desiatky ľudí, ktorí organizovali túto akciu, je to obrovská škola manažmentu, ktorej prínos si naplno uvedomia, až sami raz budú viesť pracovné tímy.“
Martin Macharik, koordinátor projektu záchrany štiavnickej Kalvárie
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pomoc
vysokým
tatrám
V roku 2005 a 2006
Slovenský skauting
uskutočnil najväčší
a najmedializovanejší
dobrovoľnícky projekt
v histórii Slovenska:
Dobrovoľníci pre Tatry.
V novembri 2004 veterná
smršť spôsobila
vo Vysokých Tatrách
prírodnú katastrofu, ktorá
postihla aj miestnych
obyvateľov. Jej následky
pomáhalo odstraňovať
1 400 skautov a ďalších
mladých ľudí z dvoch
desiatok krajín. Projektu
sa tiež zúčastnilo
100 dobrovoľníkov
z 5 firiem.
Počet hodín, ktoré
odpracovali dobrovoľníci
v pomoci Tatrám, sa
vyšplhal k číslu 80 000.
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Najväčší dobrovoľnícky projekt v histórii Slovenska
Dobrovoľníci počas 2 rokov obnovovali infraštruktúru a z verejných priestorov, zariadení a škôl odstraňovali následky víchrice v osadách mesta Vysoké Tatry. Uhadzovaním haluziny pripravili 100 hektárov územia na výsadbu nových sadeníc.
Vo Vyšných Hágoch zrevitalizovali okolie zotavovne a postarali sa o úpravu okolia
lanovky v Tatranskej Lomnici a úpravu poškodeného cintorína v Starom Smokovci.
Na Lomnickom hrebeni a na Skalnatom plese vystavali a zrekonštruovali drevené
zábradlia. V Žiarskej doline vybudovali náučný turistický chodník a starali sa
o škôlku s novými stromčekmi na výsadbu v kalamitných oblastiach Tatier. Dobrovoľnícka pomoc zahŕňala aj čistenie korýt vysokohorských a pre techniku neprístupných
potokov. Pri Ceste Slobody na ploche 40 hektárov vybudovali v projekte Vodný les
systém vodných hrádzí, ktoré podporia rast nového lesného porastu.

Vizitka
„V tejto uponáhľanej dobe, ktorú žijeme, sme stretli skupinky dobrovoľníkov,
mladých ľudí, ktorí sú pracovití, úprimní, obetaví, pracujú bez nároku na odmenu v cudzom prostredí. Nedá sa skoro veriť, že takáto skupina mladých ľudí ešte
žije. Ich práca si zaslúži z pohľadu Tatrancov veľké poďakovanie.“ Jozef Kováč,
predseda Združenia vlastníkov lesov urbariátu Žiar

parnerstvá
s tretím
sektorom
a firmami
Každoročne pomáhame
Nadácii pre deti Slovenska
v programe Hodina deťom,
UNICEF Slovensko v kampaniach Týždeň modrého gombíka a Vianočné
pohľadnice UNICEF a Lige
proti rakovine SR v zbierke
Deň narcisov. Tisícka
skautov v 36 mestách
pravidelne vyzbiera na boj
proti rakovine desatinu
z celkového výnosu
zbierky.
Do našich projektov sa
zapájajú aj firmy a ich
zamestnanci. Naše sily sme
spojili pri záchrane hradu
Lednica a Plaveckého
hradu, obnove zničených
Vysokých Tatier a pri
Bratislave pri záchrane
ohrozených vzácnych
druhov rastlín s celoeurópskym významom.

Partner, na ktorého sa dá spoľahnúť
Do pomoci víchricou zničeným Vysokým Tatrám a ich obyvateľom (projekt Dobrovoľníci pre Tatry) sa zapojilo v programe firemného dobrovoľníctva aj 100 zamestnancov Západoslovenskej energetiky, Hewlett-Packard, Nadácie Pontis, Accenture,
Provident Financial a Slovak Telekomu. Ocenili dobrú prípravu a priebeh ich pobytu, koordináciu práce a pracovnú atmosféru, sprievodný program a prístup organizátorov projektu. Riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak po návrate z Tatier
organizátorom napísala: Sme radi, že máme v Slovenskom skautingu partnera, na
ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Už teraz sa tešíme na budúce spoločné projekty.
Zamestnanci firmy Accenture sa pridali: Spolupráca so skautmi bola vynikajúca
a veľmi profesionálna.

Vizitka
„Naši zamestnanci, ktorí sa v projekte Odklínanie hradov zúčastnili dobrovoľníckej
pomoci Plaveckému hradu, boli nadšení aktivitou a zaujímalo ich, kedy sa uskutoční
ďalšie podobné podujatie. Verím, že sa nám podarilo v Orangei naštartovať dlhodobú tradíciu a pri ďalších podobných podujatiach pribudne počet našich dobrovoľníkov.“ Eva Csontosová, koordinátorka sponzoringu a charitatívnych programov
Orange Slovensko
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scouting slovakia - summary
Scouting Slovakia
With its 7 000 members belongs to the
largest and most active youth organisations in the Slovak Republic. It is a member
organisation of the World Organisation
of the Scout Movement (WOSM) as well
as the World Association of Girl Guides
and Girl Scouts (WAGGGS) and the organisation of adult Scouts, the ISGF. In
Slovakia we are a part of Slovak Youth
Council, our umbrella organisation.
The Scout movement in Slovakia was
founded in 1913 and throughout its history was three times forced to interrupt
its activities. Since the last renewal of our
activities in 1990 we focus on informal
education, formation and leisure time
activities of children and young people.
Scouting is above all a movement of
young people. They are looked after and
educated by more than one thousand
adult volunteers who work in 350 local
troops based in 120 cities and municipalities of Slovakia. Every year we organise
together more than 150 summer camps
for 5 000 participants, 1 000 one-day
events and 400 weekend events and on
all these activities we had 47 000 - 50 000
participants. The national and local level
of Scouting Slovakia every year publish
together between 170 - 180 different
publications, magazines and newsletters.
All this is done by hundreds of dedicated
volunteers, who organize events, support
our members in their education progress
and prepare quality program. To support
our volunteers the national level organises a broad scale of weekend trainings,
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leadership courses, motivation and teambuilding activities. In total of 2 200 young
and adult leaders participated every last
year in more than 100 seminars, trainings
and courses in Slovakia and abroad.

ferent countries helped to clear away
the remnants of a natural disaster that
affected High Tatras in November 2004.
Together in both years volunteers worked 80 000 hours in total.

Charity Projects and Partnerships

More than 120 volunteers from 6 private companies were involved within the
framework of corporate volunteering in
both of these large projects and decided
to help our castles and High Tatras.

Apart from our regular set of activities we support the Children of Slovakia
Foundation in their Children's Hour
Program, UNICEF Slovakia in the Christmas
Postcard and Blue Button campaigns, the
League Against Cancer in Slovakia as
a co-organizer of the National Day of
Daffodils. Thousands of Scouts in 36 cities
this year participate in this major event
of fight against cancer and in last years
we manage to collect annual amount of
1.6 - 1.8 mil. SKK (approx. 54 000 €), a
tenth of the total collection.

Achieved results
Scouting Slovakia was very well presented during the Via Bona Slovakia
award ceremony, organised by the
Pontis Foundation. The donor of our
project aimed on conservation of castles
Zapadoslovenska energetika received the
prestigious award for courage to support
an innovative project.

Major projects in 2006
Slovak Scouts decided to take patronage
over ruins of historical castles in western
regions of Slovakia and from summer
2004 with the support of Zapadoslovenska
energetika worked on the conservation
of 9 historical monuments. Towards the
end of the 2007 we've managed to broaden the scope of our project by 5 more
castles in eastern Slovakia, this being supported by Vychodoslovenska energetika
power distributing company.
In 2005 and 2006 we have successfully
organised the largest volunteer event
with the biggest media coverage in
Slovakia - Volunteers for High Tatras.
More than 1 400 volunteers from 20 dif-

Our project Scouting for Roma Youth was
selected as one of the top Scout projects
in the world. It became a part of the
international Gifts for Peace campaign
and according to WOSM it became one
of the world's 6 most significant projects due to its „uniqueness and original
concept“.
From 2006 Scouting Slovakia launched its
Quality Monitoring Program (program
of quality measurement) targeted on
local troops. First 20 troops received the
quality certificate with a personal congratulation from Steve Fossett, American
Scout, author of multiple world records
and former member of the World Scout
Committee.

podpora našich projektov
sponsors & partners
Projekt Dobrovoľníci pre Tatry
Ministerstvo školstva SR
Program EÚ Mládež
Výbor vlády SR pre obnovu a rozvoj
Vysokých Tatier
Nadácia Ekopolis
Konto Orange
Nadácia Pontis
Štátne lesy TANAP
Správa TANAP
Združenie Vysoké Tatry
Mesto Vysoké Tatry
OZ Ľudia a voda
Urbariáty Vavrišovo, Gerlachov, Žiar
Západoslovenská energetika, a. s.
Volkswagen Slovakia, a. s.
Hewlett-Packard, s. r. o.
Pfizer
City Group
Provident Financial, s. r. o.
Kofola, a. s.
Accenture, s. r. o.
Whirlpool Slovakia, s. r. o.
Liptovská mliekareň, a. s.
Opavia - LU, a. s.

Projekt Odklínanie hradov
Západoslovenská energetika, a. s.
Východoslovenská energetika, a. s.
Nadácia Pontis
Ministerstvo kultúry SR
Projekt Absolut rover moot
Konto Orange
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Slovenské národné stredisko pre ľudské
práva
European Scout Foundation
Robert Hall Foundation
European Scout Centenary Fund
Mesto Banská Štiavnica
PM Zbrojníky
Skauting pre mladých Rómov
Európske spoločenstvo a Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR
NOS - Open Society Foundation
Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv
a menšín

Úrad splnomocnenkyne vlády SR
pre rómske komunity
Konto Orange
European Scout Centenary Fund
Robert Hall Foundation; Bjorn Skjelsager's;
Dansk Spejderkorps Sydslesvig
VÚC - Košický samosprávny kraj
Magistrát mesta Košice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach
Program Mladý líder
Hewlett-Packard, s. r. o.
Program starostlivosti o mladých
lídrov
Nadácia pre deti Slovenska
Projekt Dobrovoľníci nad zlato
Nadácia Intenda
Ministerstvo školstva SR
Betlehemské svetlo
Železničná spoločnosť Slovensko
Rádio Lumen

vytvorenie partnerstva • for partnership
Ak máte záujem dozvedieť sa o projektoch a činnosti Slovenského skautingu viac, radi vám predstavíme našu činnosť. Obráťte
sa prosím na kontaktné centrum Slovenského skautingu:
pošta:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Web:

Slovenský skauting / Scouting Slovakia, Pri Bielom kríži 34, 831 02 Bratislava, Slovak Republic
+421 2 446 40 154
+421 2 446 40 155
ustredie@scouting.sk
www.scouting.sk
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