
KAKO DOBRO POZNAMO NAŠE 
SKAVTE? 

Urška, Nepohodljiva mravlja 

 

Ljubljana, državno srečanje voditeljev, 30. september 2017 



IZZIV: Skavti niste več verni! 

RAZISKAVE: 
• Verske vrednote so podane 

na način, da jih otroci 
sprejemajo in imajo radi (starši, 
Rast) 

• Manj vidni v župnijah, strah 
pred izgubo katoliškosti 
(=prednost pred ostalimi 
krožki) (starši, Rast) 

• Močne duhovne izkušnje, 
ne le kateheze kar tako (PP, 
Rast) 

NAŠ ODGOVOR: 

• Romanje 

• Verouk za voditelje 

• DA naj gre v SKVO 

• Programsko področje KD 

• IO – tesnejši stik s škofi in SŠK 

• Pomoč stegom 

• ICCG 





IZZIV: Nimate vrednot! 

RAZISKAVE: 

• Skrb za naravo, 
enakopravnost … 
priznanje in zvestoba 
vrednotam skupine (IV, sovzgoja)  

• ni statistično relevantne 
razlike med ne-skavti (SLS) 

NAŠ ODGOVOR: 

• Vrednote ZSKSS  





World Values Survey 



IZZIV: Skupnost 

RAZISKAVE: 

• Skavti: iskreni in globoki 
odnosi, ki gradijo močne 
skupnosti (voditelji in ostali mladi, Rast) 

• Realnost – virtualni svet – 
„grozljivi klovni“ (BB, sovzgoja) 

• Enotnost – lokalna, 
državna (Rast) 

• Biti del stega (BB, sovzgoja) 

 

NAŠ ODGOVOR: 

• Steg je jedro organizacije 

• Pomoč stegom in stegovodjem 

• Programi za voditelje, skvo kot 
skupnost, ne le operativno telo 

• Duševno zdravje in pomoč v 
stiski 



IZZIV: Ohraniti varen prostor 

RAZISKAVE: 

• Odpiranje tabu tem (voditelji, 

Rast) 

• Samo pri skavtih sem 
lahko to, kar sem (PP, sovzgoja) 

NAŠ ODGOVOR: 

• Nenasilna komunikacija 

• Duhovnost 

• Voditelj kot starejši brat/sestra 



IZZIV: Avtoriteta – kdo bo koga, mulc 
mene ali jaz njega? 

RAZISKAVE: 

• 13-letniki – konflikt z 
voditeljem (Rast) 

• Doslednost, red, 
enakopravnost, sproščen 
(IV, sovzgoja) 

• Da se voditelj do otrok 
vede spoštljivo, jih ne 
zmerja in se nanje ne dere 
(starši, Rast) 

NAŠ ODGOVOR: 

• Lik voditelja – starejši brat 

• Prenova usposabljanj 







IZZIV: Skavti naj postanejo nogometni 
krožek?! oz. razumeti kaj otroci sporočajo 

RAZISKAVE: 

• BB in VV – gibanje, moški 
voditelji, socialna udeležba 
na nivoju stega 

• IV – dogodivščine, 
neodvisni, sami, a hkrati 
organizirano / konformisti, 
intelektualni skok 

• PP – mesto v družbi, 
gibanje, razmislek o sebi 

NAŠ ODGOVOR: 

• Spremljano osebno 
napredovanje kot ključen del 
skavtske vzgoje – razvoj 
metodologije 



IZZIV: S starši je nemogoče delat‘ 

NAŠ ODGOVOR: 

• Delavnice za starše (zdravje) 

• Pomoč pri komunikaciji s starši 
(komunikacijska strategija) 

• BB = družinska veja 

• Tabori družin 



IZZIV: Ima naše delo kak smisel? 

RAZISKAVE: 
• Manjka aktivnosti, kjer bi 

skavti sodelovali z drugimi 
ali naredili kaj za druge (starši, 
nečlani, nekdanji, Rast) 

• Aktivnost na socialnih 
omrežjih in nagovor večje 
skupine ljudi (voditelji, Rast) 

• Prepoznavanje kompetenc 
– največ za življenje dobiš v 
IV (sovzgoja) 

• Potrdila (starši, Rast) 

NAŠ ODGOVOR: 

• Skavtski kompetenčni model 

• Vzgoja za poklic (2. in 3. cikel) 

• Zdravje (izzivi) 

• Akcije v globalno smer 



IZZIV: Vsakomur svoje in ravno 
prav 

RAZISKAVE: 

•  BB, VV premalo gibanja 
(sovzgoja) 

• Zamikanje po vejah – 
nedoslednost pri izvajanju 
metode 

• Velika razlika znotraj PP – 
starejši in mlajši (sovzgoja, PP) 

NAŠ ODGOVOR: 

• Preseganje delovanja po vejah – 
razvojna pot posameznika 

• NOPP 

• Dokončna uskladitev metode BB 

• Programska področja – pestrost 

programa 



Bodite kar najbolje pripravljeni 
služiti. 


