VÝROČNÁ SPRÁVA 2016
Slovenský skauting

2. Oficiálny znak
2.1. Ko mpozícia a symbolika znaku
Oficiálny znak sa používa v komunikácii smerom dovnútra
organizácie. Znak obsahuje symboliku, ktorej významy sú
členom organizácie známe a s ktorou sú stotožnení.

61. zbor
Modrý oblak
Pezinok
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Aký bol rok 2016
pre pezinských skautov?

Každá akcia i každá družinovka bola niečím
špecifická. Záležalo už od nás, čo sme
si z nich odniesli. Mohla to byť nová hra, nová
skúsenosť alebo nové priateľstvo. Čo všetko sa
stalo v našom zbore v roku 2016 sa môžte
dozvedieť na nasledujúcich stránkach.
Najdôležitejšia udalosť roku 2016 - Zborové voľby
Zborové voľby boli pre nás tou najdôležitejšou udalosťou, lebo
priniesli generačnú výmenu vo vedení Pezinského skautingu.
Po ôsmych rokoch sa zmenil zborový vodca a Katarínu Hlavandovú
vystriedal Marián Lezo. Aj touto cestou jej ďakujeme za množstvo
pozitívných vecí, ktoré urobila. Verím, že náš zbor bude naďalej
úspešne napredovať.

Rok plný aktivít
Skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie organizácie pre
deti a mládež v Pezinku. Ročne uskutoční viac ako 50 akcií a táborov
pre 150 záujemcov a niekoľko desiatok kurzov a tréningov pre
17 dospievajúcich i dospelých dobrovolníkov. Naši dobrovoľníci sa
starajú o výchovu, neformálne vzdelávanie a zmysluplné využitie
volného času detí a mladých ľudí v Pezinku, Viničnom a Častej.
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Počas roku sme zorganizovali alebo
sa zúčastnili na nasledujúcich aktivitách
→ Von z praveku - oddielová
plánovačka
→ Výlet do Častej
→ Zborová plánovačka
→ LEGO – zimná túra
→ Biela Stuha
→ Jarná Štiavnica
→ Koku výlet
→ Plavecký maratón
→ Chameleón
→ Deň narcisov
→ Upratovanie
→ Chalanský výlet za šatkami
→ Deň so šatkou
→ Hradné pohronie
→ Tiene Bratislavy
→ Ringo Turnaj
→ Leňochodia prespávačka
→ Zborová rada

→ Táborová príprava vol. 1

→ Babská prespávačka

→ Roverský prešporok

→ Opekačka so Štvorlístkom

→ 3 vrcholy

→ Vianočné trhy

→ Frisbee turnaj

→ Mega drte kombo upratovanie

→ Vianočný večierok

→ Táborová príprava vol. 2

→ BSD

→ Betlehemské svetlo

→ Výlet Skokaniek

→ Prespávačka u Sestry

→ Rainboyz najt

→ Ukončenie skautského roka

→ Výlet za srnkami

→ Silvester

→ Prespávačka Skokaniek

→ Alegorický sprievod

→ Radcovský kurz Ro(c)k

→ Hľadá sa Dory v šatkách

→ Sľubová stanovačka

→ Rozhľadňa

→ Stavačka

→ Bozin XIII.

→ Lavínový kurz

→ Letný skautský tábor 2016

→ Jesenný výlet družiny Husky

→ Návštevný deň

→ Výlet Planetárium

→ Gilwellská inštruktorská
lesná škola

→ Čistenie a sušenie

→ Svetlonos – mladší

→ Čierna hora trip

→ Svetlonos – starší

→ Roháče

→ Výlet Wolfenstein

→ Maľovanie klubovne

→ Koku Ihrysko

→ Pezinský Permoník

→ Družinová prespávačka

→ Plánovanie Bozinu I.

→ Lego výlet

→ Plánovanie Bozinu II.

→ Hroch

→ Rainboyz najt – New Hope

→ Kozmonautika

→ 33 hod kurz prvej pomoci
→ Základný kurz
→ Sympózium
→ Indulona
→ Jeseň na dlani
→ Miquik
→ Kurz pre zborových vodcov
→ Baobab
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Mimo uvedených akcií a výletov a sa zapájame do
verejnoprospešných aktivít v mestách a obciach, kde
naši členovia fungujú. V pravidelných intervaloch sa
konajú organizačné stretnutia našich dobrovoľníkov, na
ktorých plánujeme program, akcie a celkový chod zboru
a jednotlivých oddielov
Základ našej činnosti tvoria stretnutia 6-8 členných
rovesníckych družín, v ktorých sa naši členovia združujú
a ktoré sa konajú každý týždeň v priestoroch našej
klubovne. Pravidelné družinové stretnutia sú miesto,
kde si členovia okrem osvojovania nových poznatkov
a získavania zážitkov, vytvárajú pevné priateľstvá
založené na spolupráci a dôvere.
Staráme sa o všestranný rozvoji našich členov, pričom
dôraz kladieme na nasledujúce oblasti:
Líderstvo
Učíme našich vedúcich viesť skupinu ľudí a pracovať v tíme,
riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať
sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné
akcie pre druhých.
Dve vedúce pezinského oddielu skautov si v uplynulom roku rozširili
vedomosti vo Vodcovskej lesnej škole Baobab. V jednoročnom kurze
si osvojili zručnosti vedenia tímu a tvorby zážitkového vzdelávania.

Čestnosť
V prvom bode skautského zákona sa uvádza „Na skautovu česť
sa dá spoľahnúť.“ Česť je pre nás skautov základnou
morálnou hodnotou, vďaka ktorej si dôverujeme. Skauti chcú
byť správnym príkladom pre iných.
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Vzdelávanie aj vo voľnom čase.
Učíme mladých ľudí poznávať samého seba, získavať vôľu,
prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba, o svoj tím a jeho
potreby. V skautingu získavajú naši členovia cenné skúsenosti,
ktoré im pomáhajú neskôr dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.
Dobrý príklad je akcia Rozhľadňa, ktorá je zameraná na Globálne
vzdelávanie. Skauti sa dozvedajú vedomosti obnoviteľnej energii
a ďalších veľkých svetových témach.

Netradičné aj adrenalínové športy
Pre našich členov organizujeme špecializované outdoorové aktivity
ako sú viacdňové turistické expedície s prespaním v stanoch,
frisbee turnaje, či tábory vo voľnej prírode a zároveň sa aktívne
podieľame na ochrane prírody. Naši členovia boli napríklad na kurze
lanových aktivít a nadobudnuté poznatky využili pri stavbe lanovky
pre deti i rodičov počas letného tábora.

Starostlivosť o prírodu
Život v prírode patrí medzi sedem prvkov skautskej výchovy.
Znamená to, že množstvo našich aktivít sa odohráva v prírode.
Učíme tak deti aká je príroda dôležitá a staráme sa o ňu aj cez
konkrétne akcie. Skautky z Viničného sa zapojili do upratovania
organizovaného touto obcou.

Spravujeme zverené prostriedky
Aby sme mohli aj v Pezinku tieto sny napĺňať od našich
podporovateľov sme dostali podporu 2% z daní v hodnote 3 179 EUR.
Všetky peniaze sme investovali do uvedených akcií pre skautov.

Prajem všetkým, aby bol rok 2017 plný
nezabudnuteľných zážitkov a pevných priateľstiev.
Marián Lezo
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Slová, ktorých význam možno presne
nepoznáte a stretnete sa s nimi
Čo je skauting?

6 – 11 rokov: Vĺčatá a včielky

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo, ktoré každému umožňuje
nájsť si svoj kúsok miesta na sebarealizáciu, na splnenie svojich snov
a nájdenie si priateľov na celý život.

V programe najmladších členov má veľkú dôležitosť svet fantázie
a objavovania. Akékoľvek učenie sa prebieha formou hier. Deti sa
učia začleňovať do kolektívu priateľov a získavajú zodpovednosť
za veku primerané úlohy, pričom ich telesnú, citovú a duševnú
bezpečnosť zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci (radcovia).

Skauting – je však zároveň výchovný systém zameraný na celkový
rozvoj osobnosti človeka. Umožňuje nájsť si priateľov, plniť svoje sny
a realizovať sa.

Družina
Skupina 6 - 8 detí, v ktorej prebieha väčšina skautského programu.

Oddiel
Základná organizačná jednotka pozostávajúca aspoň z dvoch družín.
Väčšinou združuje vekovú kategóriu (napr. chlapci od 6 do 11 rokov).

Zbor
Zoskupenie aspoň 2 oddielov. Zabezpečuje priestorové, finančné,
materiálne a personálne podmienky pre fungovanie oddielov. Má
právnu subjektivitu a môže uzatvárať zmluvy, získavať financie
a vystupovať pred úradmi.
Skautská organizácia rešpektuje požiadavky rozdielneho prístupu
rôznym vekovým kategóriám. Náš program aj výchova detí a mladých
ľudí je primerane prispôsobená ich veku, záujmom a potrebám.

11 - 15 rokov: Skauti a skautky
Objavovanie je naďalej dôležitou súčasťou programu tejto
skupiny, no upúšťa sa od sveta rozprávok a spojovacím prvkom sa
stáva dobrodružstvo. Program a učenie je vedené zážitkovou
formou a dôraz sa kladie na získavanie zručností potrebných pre
život v spoločnosti. Priateľstvá a partia zohrávajú v tomto veku
dôležitú rolu. Starší členovia zároveň dostávajú priležitosť
vypomáhať pri organizácií akcií a programu, vďaka čomu sa môžu
sebarealizovať a trénovať pod dohľadom skúsených dobrovoľníkov
svoje zručnosti priamo v praxi.

15 - 26 rokov: Roveri a roverky
Väčšina aktivít tejto vekovej skupiny sa deje na úrovni roverských
partií. Táto veková skupina preberá väčšiu zodpovednosť za svoj
osobný rozvoj a napredovanie a dospelí fungujú ako mentori
a podporovatelia. Náplňou ich programu je spoločné trávenie
voľného času, účasť na zážitkových akciách, spoznávanie nových
ľudí, cestovanie, objavovanie seba, svojich hodnôt a charakteru.
Roveri a roverky sú zároveň aktívnými členmi zboru a oddielov
a zabezpečujú program pre mladších členov zboru.

Dospelí s mladým duchom
Skauting je takisto hnutím dospelých, ktorí chcú pomáhať
mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály kontakt s mladými
ľuďmi umožňuje dospelým predĺžiť svoju vlastnú mladosť,
myslieť dynamicky a moderne.
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5. oddiel Z Bažinky
(dievčenský oddiel)

Štruktúra 61. zboru
Modrý oblak Pezinok

Oddielová vedúca
do septembra Monika Lezová
m.lezova@gmail.com

od septembra Klára Miklušičáková
klaramiklusicakova@gmail.com
→

družina Skokanky (9 – 11 rokov)

→

družina Rosničky (6 – 9 rokov)

→

družina Nindža sardinky (9-11 rokov)

4. oddiel Leňochody
(koedukovaný oddiel)
Oddielový vedúci
Matúš Deters
Zborový vodca
Marián Lezo

Zástupkyňa zborového vodcu
Klára Miklušičáková

matusdeters95@gmail.com
→

družina Tajfún (12 - 14 rokov)

marian.lezo@gmail.com

klaramiklusicakova@gmail.com

→

družina Krásavice (14 – 18 rokov)

1.oddiel Dažďa
(chlapčenský oddiel)
Oddielový vedúci
Miroslav Virgovič
virgo1489@gmail.com
→

družina Severania (nad 12 rokov)

→

družina Lego (9 – 12 rokov)

→

družina Bláznivé plazy (7 – 9 rokov)

→

družina Biele Tigre (7 – 9 rokov)

→

družina Zápalky (7 – 9 rokov)

→

družina Husky (6 – 7 rokov)

1. roverská jednotka Koku
(koedukovaný oddiel)
Oddielový vedúci
David Šašinka
sasinka.david@gmial.com
→

družina Koku (nad 18 rokov)
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2. oddiel Labute
(dievčenský oddiel vo
Viničnom)
Oddielová vedúca
Natália Detersová
natalkadetersova@gmail.com
→

družina Biele labute (7 - 10 rokov)

→

družina Čierne labute (6 - 10 rokov)

7. oddiel skautov a skautiek
Častá (koedukovaný oddiel
v Častej)
Oddielová vodkyňa
Daša Detvanová
dasadetvanova@yahoo.com
→

družina Slnečnice (8 - 9 rokov)

→

družina Vlci (9 - 12 rokov)

3. oddiel Priatelia skautingu
(koedukovaný oddiel
pre dospelých)
Oddielová vodkyňa
Katarína Hlavandová
hlavandova@yahoo.com
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Členská základňa

V roku 2016 mal náš zbor 156 členov.
V našom zbore bolo v roku 2016 aktívnych,
29 dospelých a 127 detí.
Každý týždeň sme mali priemerne 15 družinových stretnutí.
Počas roka sme zorganizovali 52 akcií, výletov a výprav
a zúčastnili sme sa mnohých aktivít organizovaných skautmi
z iných miest na Slovensku a v zahraničí.
Aby skautský život v našom meste a jeho okolí fungoval
bezchybne, museli naši vodcovia a vedúci priraviť
celoročný plán aktivít a ich financovania, organizovať
vzdelávacie semináre a počas pravidelných porád
zabezpečovať organizačný a finančný chod zboru.
Pripravili sme prehľad tých pre nás najpamätnejších akcií,
do ktorých sa zapojil celý náš zbor.

dospelý
deti
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Akcie v priebehu roka

Jarná Štiavnica
Každoročný jarný tábor, ktorý sa
tentokrát odohral v Banskej Štiavnici
pod názvom Jarná Štiavnica.
Pre približne 20 detí bol prichystaný
program, ktorý zahrňoval výlety, aktivity
vnútri aj vonku a samozrejme hry.

Opekačka so Zeleným
štvorlístkom
V polovici júna sa konala priateľská
opekačka s členmi združenia Zelený
štvorlístok, ktoré podporuje mentálne
znevýhodnených ľudí každého veku.
Spoločne sme si opiekli viaceré
dobroty a spontánne sme si zahrali
niekoľko hier. Napríklad sme si kopali
loptu. Nálada bola veľmi dobrá
a veríme, že si to niekedy opäť
zopakujeme.

Ukončenie (skautského
roka)
Ide o stretnutie skautov a rodičov,
kde si pred letnými prázdninami
zhrnieme celý skautský rok,
zhodnotíme pozitíva a negatíva.
Dôležitou súčasťou ukončenia roku je
poďakovanie vodcom i radcom za
aktivity ktoré počas celého roku vo
svojom voľnom čase urobili pre iných.

Otvorenie (skautského roka)
Pre deti i rodičov bolo pripravených
viacero alternatív: mohli si zahrať hry,
opekať si alebo pozerať fotografie
z letného tábora. Vďaka otvoreniu sa
môžeme prezentovať i verejnosti
a získali sme viacero nových členov.

19

Svetlonos
Typickou jesennou zborovou akciou je
Svetlonos. Na ňu si deti prinesú
vyrezané tekvice a rodičia napečú
nejaké tie dobroty. Pre deti bol
pripravený program obohatený
o strašidelné prvky. Keďže o túto
akciu je každoročne obrovský záujem
a naša klubovňa má svoje limity,
delíme túto akciu na dve časti - pre
mladších a starších.

Vianočný večierok
Je to príležitosť, aby deti mohli pri
vyrábaní vlastnoručne vyrobených
darčekov a pečení koláčov ukázať
svoju kreativitu. Pre novších skautov,
skautky a rodičov sme si predstavili
všetky družiny, ich členov a ich
pokriky.

21

Mestská skautská hra
Bozin XIII – Dobré správy
Tak ako aj po iné roky, aj v 2016 organizovali
pezinskí skauti v októbri skautskú mestskú hru Bozin. Tento rok nás svojou návštevou poctilo
86 skautov z rôznych kútov Slovenska.
Tohtoročnou témou bol vesmír, a hľadanie nových
obývateľných planét v ňom.
Scenár hry vychádzal zo situácie kedy domovské planéty
účastníkov boli zničené v dôsledku ich nerozvážneho
konania. Skauti riešili rôzne úlohy, či už fyzického alebo
intelektuálneho charakteru aby sa mohli posunúť ďalej
v príbehu, spoznať lepšie Pezinok, skúšať nové veci, až
nakoniec dosiahli to, po čom túžili, nové vysnívané planéty,
o ktoré sa už určite lepšie postarajú. Veríme, že účastníkom
sa veľmi páčilo, že si odnesli veľa skvelých zážitkov, či
kamarátstiev, a že sa o rok stretneme na to istom mieste
a prežijeme spolu nové dobrodružstvá.
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Výlety
V roku 2016 náš zbor organizoval nejeden “výletík”.
Od jednodňových po týždňové, od výletov do
okolia cez prechádzky po Slovenských horách až
po roadtrip do Čiernej hory. Začiatkom roka boli
naše vĺčatá podporiť rozbiehajúci sa skautský
oddiel v Častej, a pri tejto príležitosti si spravili
spoločnú sánkovačku.
Ďalšie výlety mali chalani a vybrali si Horáreň pod Širokým
známu aj ako Hrnčír. S blížiacou sa jarou si vyberali stále
vzdialenejšie miesta a v marci boli chalani pozrieť opustenú
vojenskú základňu na Devínskej kobyle. Po obhliadke
vlčiackých družín sa na rovnaké miesto vybrali aj radcovia, no
oni to nemali také ľahké, išli totiž pešo až z Pezinka.
V apríli sme zorganizovali pre naše včielky výlet na malé
gazdovstvo v okolí mesta a na jeseň boli na výlete v Planetáriu.
Dokonca boli pozrieť aj výstavu Kozmonautiky. Roveri si
potrpia skôr na viacdňové výlety. Pripravili napríklad putovanie
za hradmi po Pohroní, alebo turistiku v Nízkych Tatrách, kde si
plnili výzvu 3 Vrcholy. Zážitkom pre všetkých bolo
dobrodružstvo až za hranice Slovenska, do Čiernej hory. Dvaja
naši členovia si tiež spravili výlet do Poľska, kde sa cez leto
konalo Stredoeurópske stretnutie skautov - Jamboree.
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Tábory
Vikingský letný tábor, Hostie 2016
V dňoch 1. - 17.  7.  2016 sa nad obcou Hostie neďaleko Topolčianok
konal náš ďalší tematický tábor. Tentokrát sme sa usídlili o lúku
vyššie ako minulý rok a po týždni stavania tábora a miestami aj
oddychu, počas ktorého sa na lúke vystriedala vyše dvadsiatka
dobrovoľníkov, sme privítali a ubytovali v stanoch s podsadami
37 detí.
Deti hneď po príchode vítali aj bohovia zo severskej mytológie.
Nasledujúci deň ich lepšie spoznali a najviac ich zaujal boh Thor
s veľkým kladivom. Potom kladivo zmizlo a deti museli zistiť kde je
a ako ho vrátiť späť. Bohovia im dávali indície za splnenie rôznych
úloh. Zároveň sa museli naučiť aj veci na prežitie medzi Vikingami.
Takto si precvičili zakrádanie sa, stopovanie, viazané stavby, lúštenie
šifier, prácu s nožom, sekerou a pílkou, brúsenie noža a lukostreľbu.
Ako vikingskí cestovatelia dokonca zdolali aj zubriu zvernicu.
V Topolčiankach zase museli komunikovať s domorodcami, lebo
chceli zodpovedať otázky týkajúce sa obce. Nakoniec sme zistili, že
kladivo ukradli ľadoví obri spolu so zlým bohom Lokim. Vybojovali
sme ho od nich a bohovia sa pomocou neho mohli vrátiť späť domov.
Na konci tábora nás navštívili aj rodičia, známi či deti, ktoré sa
celého tábora nezúčastnili a tak sme si spoločne užili táborovú
atmosféru.
Celým táborom sa niesla dobrá nálada a eko-povedomie. Z grantu od
Nadácie Revie a grantovej schémy Dobrý Nápad zastrešenou
projektom Skauti myslia globálne, ktorý financuje Európska únia,
sme totiž nakúpili eko-drogériu a iné veci, vďaka ktorým sme urobili
náš tábor šetrnejší k prírode.
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Zapojili sme sa
Spolupráca s ďalšími organizáciami
Okrem vlastných akcií sme sa počas roka zapojili
aj do akcií organizovaných mestom Pezinok a inými
inštitúciami.
Už vo februári nás čakal Plavecký maratón, kde sme hodinu
držali štafetu v našej plavárni. Ani nám nie je ľahostajný boj proti
rakovine a preto sme podporili Deň narcisov aktívnym zbieraním
finančných príspevkov. V júni nasledovala opäť pomoc mestu
v rámci projektu Naše mesto. Sme radi, že škôlka na Severe má
pekne namaľovaný plot. V lete sa stretli nadšenci minerálov na
Pezinskom permoníkovi. Skauti počas výstavy pomáhali pri
ryžovaní zlata. September bol opäť v znamení Vinobrania a to pre
nás znamená účasť na Alegorickom sprievode. Tento rok nás
bolo vyše 50, takže nás bolo určite vidieť :) Rok 2016 nemohol
skončiť bez Vianočných trhov a Betlehemského svetla.
Na trhoch sme ponúkali výrobky, ktoré vyrábali naši členovia na
družinových stretnutiach. Už 26krát priniesli slovenskí skauti
Betlehemské svetlo na Slovensko, kde ho rozviezli vlakmi do
všetkých kútov našej krajiny a odovzdali ďalej skautom z Poľska
a Ukrajiny. Ani my sme nezaháľali a 23. decembra sme na
Radničnom námestí odpaľovali Svetlo Pezinčanom.
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Vzdelávanie
Vzdelávanie je dôležitou súčasťou skautingu.
Pomáha našim členom napredovať, dodáva im
inšpiráciu a motiváciu a vychováva dobrovoľníkov,
ktorí vedia pripravovať kvalitný program pre deti
a mládež.
Základné skautské vzdelávanie
február → máj
RO(c)K - Radcovský oblastný kurz
(kurz pre skautských animátorov)
Počet účastníkov z nášho zboru: 3
Radcovský kurz je určený pre mladých členov skautingu
vo veku 14-17 rokov. Pripravuje ich na funkciu
družinového radcu (animátora skautskej skupiny).
Absolventi kurzu majú základné vedomosti a zručnosti
z oblasti skautingu, pedagogiky, psychológie a prvej
pomoci. Kurz tiež prehlbuje organizačné a komunikačné
zručnosti účastníkov.
august → doteraz    
Vodcovská lesná škola Baobab
Počet účastníkov z nášho zboru: 2
Pre skauting je kľúčové, aby na jeho čele stáli kvalifikovaní
dospelí lídri, ktorí vedia nielen pripravovať program
prispôsobený potrebám konkrétnych detí, no tiež viesť tím
dobrovoľníkov. Vodcovská lesná škola trénuje vedúcich oddielov.
Kurz obsahuje vzdelávacie bloky z oblasti pedagogiky,
psychológie, organizačnej a tímovej práce, projektového
manažmentu, právnych predpisov, administratívy, zásad
bezpečnosti a iné. Pre dokončenie kurzu je potrebné mať
absolvovaný min. 8hodinový kurz prvej pomoci a zrealizovať
projekt zameraný na zlepšenie fungovania oddielu.

Iné vzdelávacie akcie
→ jún, december
33 hod kurz prvej pomoci
Počet účastníkov z nášho zboru: 1 + 1
Skaut je vždy pripravený. Práca s deťmi a mládežou
a organizovanie väčších podujatí so sebou prinášajú aj
možné riziká. Preto dbáme na to, aby boli naši dobrovoľníci
pre každý prípad pripravení ako na odreté kolená, tak aj na
vážnejšie situácie.
→ marec
Chameleón IV.
Počet účastníkov z nášho zboru: 11 + 8
Akcia, ktorú si organizujú pre seba naši dospelí dobrovoľníci.
Slúži ako teambuilding a miesto na výmenu skúseností
a inšpirácií. Naši činnovníci tu majú možnosť využiť svoje
vedomosti zo skautského či neskautského vzdelávania
a obohatiť svojich skautských rovesníkov. Tento rok nám
napríklad naši medici pripravili prednášku z prvej pomoci
zameranú na veci, ktoré sa môžu prihodiť na letnom tábore.
Akcia zároveň slúži na začatie plánovania programu letného
tábora, k čomu sú prizvaní aj naši mladší dobrovoľníci, či iné
plánovanie potrebné k chodu a napredovaniu zboru.
→ marec
Lavínový kurz
Počet účastníkov z nášho zboru: 2
Kurz je zameraný na základy vysokohorskej turistiky
a prevenciu pred lavínami.
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→ máj
Lanovkový kurz
Počet účastníkov z nášho zboru: 2
Dobrodružstvo a skauting k sebe neodmysliteľne patria.
Kurz je zameraný na tvorbu lanových dráh, ktoré ponúkajú
nevšedný zážitok. Je treba však myslieť aj na bezpečnosť
a účastníci sú vyškolení tak, aby zrealizovali aktivitu
bezpečne.
→ október
Sympózium 2016
Počet účastníkov z nášho zboru: 5
Aj tento rok sme sa zúčastnili tzv. skautského Ted-exu.
Víkend v štýle konferencie ponúkol zaujímavé prednášky
a workshopy. Okrem tých zameraných na skautský svet,
sme sa mohli zúčastníť aj prednášok o pedagogike,
aktívnom občianstve, time-manažmente či propagácii.
Medzi rečníkmi sa objavili aj zaujímavé osobnosti ako Juraj
Hipš (CEEV Živica), Stanislava Gajdošová (LEAF) či Paolo
Fiora (WOSM).
→ december
Miquik
Počet účastníkov z nášho zboru: 1
Český skautský vzdelávací seminár, ktorý takisto ako
Sympózium ponúka prednášky a workshopy vedené
skautskými odborníkmi aj profesionálmi z mimoskautského
prostredia. Tento rok bol zameraný hlavne na globálne
vzdelávanie.
→ december
Večerná škola manažmentu skautského zboru (1. časť)
Počet účastníkov z nášho zboru: 3
Kurz slúži na zlepšenie vedomostí a zručností potrebných
pre dobrovoľníkov, ktorí sú na čele zboru (zborový vodca,
zástupcovia zborového vodcu...).
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Aj my vzdelávame
Naši členovia sa nielen vzdelávajú, ale aj pomáhajú
vzdelávať iných v Slovenskom skautingu. Počas roku
2016 sme sa podielali na vzdelávaní v SLSK
nasledovne
→ 2 členovia prednášali o globálnych témach v rámci projektu
Skauti myslia globálne, čo slúžilo ako ich prax v tréningu za
inštruktorov globálneho vzdelávania
→ 1 členka je v organizačnom tíme Radcovského oblastného
kurzu a bola pri realizácii kurzu 2016. Už teraz s tímom
pracuje na ročníku 2017.
→ 1 člen je v organizačnom tíme Gilwellskej Inštruktorskej školy,
ktorej terajší ročník ešte stále prebieha. GILŠ je najvyšší
stupeň vzdelávania v SLSK a je určený pre členov, ktorí chcú
fungovať v Slovenskom skautingu na vyššej úrovni (národná/
oblastná) a ovplyvňovať chod organizácie.
→ 1 členka pomáhala s organizáciou vzdelávacích kurzov
v Bratislavskej skautskej oblasti
→ 1 člen mal prednášky na niekoľkých Vodcovských lesných
školách a na Sympóziu a bol členom skúšajúcej komisie na
Vodcovskej lesnej škole Safari
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Čo máme nové
V Pezinskom skautskom zbore sa už mnoho rokov organizujú letné
skautské tábory. Rokmi požívania sa však táborový materiál
opotrebováva a tak v roku 2016 pribudlo do zborového inventáru
5 nových podsád. Zbor ich získal od skautov z Dubnice nad Váhom,
ktorý mali prebytky tohto materiálu. V najbližších rokoch sa
očakáva výmena aj zvyšných plachiet.Už začiatkom roku 2016 po
veľkom upratovaní zmizla z klubovne maskáčová sieť natiahnutá na
strope a odhalili sa pukliny a opadaná maľovka. Tento stav oboch
klubovňových miestností prinútil vedenie zboru zvážiť vymaľovanie
priestorov. Našťastie sa do tejto iniciatívy zapojil aj otec jedného
z našich vĺčat, povolaním maliar natierač, ktorý veľmi ochotne
vypomohol. A tak po týždňovej brigáde v letných mesiacoch mali
pezinskí skauti vymaľované.
Tak ako po daždi vyjde slnko, tak isto aj po namáhavých hrách sa
deti musia napiť. Preto sa často stávalo že ostávali neumyté
poháriky kde kade po umývadlách. Navyše bola v klubovni zavedená
iba studená voda a s tou sa zle umývajú riady. Po celý rok teda
bola snaha zohňať kuchynskú linku a malý elektrický boiler
na umývanie riadov. V lete dostal zbor do daru staršiu kuchynskú
linku. Po malých technických úpravách bolo vymenené umývadlo
v chalanskej klubovní za peknú kuchynskú linku a bol nainštalovaný
15l elektrický boilér.
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Poďakovanie

Výsledky hospodárenia nášho zboru

Všetko, čo sme dosiahli v roku 2016 by sme
nedokázali bez pomoci a podpory iných.

Príjmy

Výdavky

Úroky na bežnom účte
0, 16 €
Vyzbierané 2% dane
3  178, 76 €
Prijaté členské na registráciu
1  515, 00 €
skauting
Ostatné príspevky členov na
6  401, 00 €
činnosť a akcie
Preplatok banková karta
9, 34 €
Prenájom chaty krpáčovo
560, 00 €
Grant revia
165, 36 €
Grant slovenský skauting rozvoj
100, 00 €
Grant slovenský skauting nadácia 150, 00 €
baden-powella
Dotácia na činnosť
1  745, 00 €
slovenský skauting

Bankové poplatky
Daň z úroku
Odvod členské
skauting
Nájomné klubovňa
Nájomné chata
Výdavky akcie
Materiál, služby réžia

Naša vďaka patrí Mestu Pezinok, Obci Viničné, Obci Častá,
Obci Hostie, Slovenskému skautingu, Nadácii BadenaPowella, Nadácii Revia, projektu Skauti myslia globálne,
Európskej únii, Mirke Daňovej, Sise Jančovej, Zuzke
Jandurovej, Janke Adámkovej, Ivane Juranovej,
pani Jančíkovej, pani Melichárovej, pani Benčúrikovej,
pánovi Vertaľovi, pánovi Bohúňovi, pánovi Virgovičovi,
pánovi Dedíkovi, rodine Semešových, rodine
Krasňanských, rodine Koniarovcov, rodine Kováčových,
Majovi Hletkovi a mnohým ďalším rodičom
a priateľom skautingu.
Ďakujeme :)

Spolu
Kladný rozdiel hospodárenia

Spolu

83, 6 €
0, 01 €
1515, 00 €
676, 37 €
880, 00 €
3488, 43 €
3566, 06 €
10  209, 47 €

13  824, 62 €
3  615, 15 €
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Podporte nás

Budeme radi ak nás podporíte aj v roku 2017. Aj vďaka vám
môžeme pomáhať deťom tráviť čas zmysluplne, rozvíjať seba
a iných, pomáhať okoliu a hlavne robiť svet lepším :)
Je na vás akú formu pomoci si zvolíte, môže to byť cez
→ 2 alebo 3 percentá z vašich daní
→ Klub priateľov skautingu https://skauting.darujme.
sk/1029/?periodicity=periodical&donation=10&_cislozboru=61
→ Dary - kancelárske potreby (papiere, farbičky…), vyradená
ale stále funkčná technika (dataprojektor, tlačiareň,
kopírka), spoločenské hry.
→ Služby – napríklad odvoz materiálu na tábor,
pomoc pri výlete.
→ a mnohé iné

Ďakujeme
Marán Lezo a skauti zo 61. zboru
Modrý oblak Pezinok
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