
POMOČ  OSEBAM Z DODATNIMI POTREBAMI 

(OSEBE Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI IN INVALIDI)

IN NJIHOVO VKLJUČEVANJE V PROGRAME DRUŠTVA



DRUŠTVO ODRASLIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV CELJE Z OKOLICO je 

samostojno, prostovoljno, nepridobitno in vzgojno društvo, odprto za vse odrasle 

skavte. Je nepolitično in nepridobitno  ter se ne veže na nobeno politično stranko.

Delovanje društva temelji na načelih, ki jih je leta 1907 zapisal ustanovitelj skavtstva 

Robert Baden Powell in jih leta 1922 v Parizu potrdila Mednarodna skavtska 

konferenca.



Osnovni nameni društva 

• spodbujanje članov k ohranjanju 

zvestobe skavtski obljubi in 

skavtskim zakonom, 

• širjenje skavtskega duha v okolju, 

kjer živimo,

• povezovanje in dejavna pomoč 

mladinskim skavtskim organizacijam,

• prizadevanje za stalen telesni, 

duševni, duhovni in družbeni razvoj 

prebivalcev okolja, v katerem živimo,

• varovanje in ohranjanje okolja ter 

naravne in kulturne dediščine,

• zavzemanje za mir in človekove 

pravice,

• prepoznavanje potreb v družbi in 

odgovarjanje nanje.

Vzgojna metoda temelji na skavtskih 

zakonih in obljubi, krščanskih vrednotah, 

dejavni pomoči bližnjemu, učenju z 

delom v majhnih skupinah in dejavnostih 

v naravnem okolju.



Odrasli skavti smo aktivni odrasli ljudje, ki jih navdušuje preprost skavtski način življenja. 

Zavezani smo vrednotam, ki izhajajo iz skavtske obljube in zakonov. Želimo spreminjati 

svet na bolje, kakor je naročil v svoji oporoki ustanovitelj skavtstva Robert Baden Powell. 

Vsak skavt je dolžan narediti vsak dan vsaj eno dobro delo. Smo radovedni, ustvarjalni in 

odprti za izzive. Pripravljeni smo pomagati sočloveku in delujemo v lokalnih skupnostih. 

Srečujemo se v naravi, se od nje nenehno učimo in vidimo v njej božje delo. Zato jo 

spoštujemo in varujemo. Odprti smo za nove ideje, znanja in spretnosti in skušamo rasti 

na vseh področjih življenja. Mnogi med nami so starši otrok, ki so člani mladinskega 

gibanja.





Nekaj misli ustanovitelja skavtstva Roberta Baden-Powella

• Prisilite se, da v trenutkih zmede ostanete mirni in ne izgubite glave. Pomislite, kaj bi 

bilo najbolje storiti in storite to takoj! 

• Na pravi poti k sreči je tisti, ki skrbi za srečo drugih. Skušajte zapustiti ta svet za 

spoznanje boljši, kakor ste ga prejeli. Sreča je rezultat dejavnega dela. A na pravi poti 

je tisti, ki jo deli z drugimi. 

• Namen skavtskega gibanja je vzgajati. Ne le narekovati in opominjati, ampak pripraviti 

fante (in dekleta), da se bodo iz lastne želje učili vse tisto, kar izgrajuje in dopolnjuje 

njihovo osebnost.

• Delaj tako, da bo tvoja dejanja in misli vodila ljubezen.

• Človek, ki je slep za lepoto narave, je izgubil polovico volje do življenja. 

• Vzemite življenje kot igro in svet kot igrišče. Če v svojem življenju obupaš nad skromnim začetkom, se spomni, 

da je tudi hrast, tisto veliko in močno drevo, začel kot majhen želod, ki je ležal na tleh. 

• Sreča naroda ni toliko v moči njegovega orožja kot v značaju njegovih ljudi.

• Odpoved sebi ter razvoj ljubezni in služenja drugim, kar pomeni iti v ožjo notranjost, posamezniku prinaša 

popolno spremembo srca, s tem pa tudi resničen žar nebes. 

• Skavtstvo je vesela igra na prostem, kjer mladi kot bratje skupaj iskušajo dogodivščine, tako mladi kakor stari. 

Rastejo v zdravju in sreči, urijo se v ročnih spretnostih in v pripravljenosti na pomoč drugim. 



Skavtska obljuba

“Pri svoji časti obljubljam, da si bom z 

božjo pomočjo prizadeval (prizadevala) 

služiti Bogu in domovini, pomagati 

svojemu bližnjemu in izpolnjevati 

skavtske zakone.”

Skavtski zakoni

1. Skavt (skavtinja) si šteje v čast, da si pridobi 

zaupanje.

2. Skavt (skavtinja) je zvest (zvesta) Bogu in 

domovini.

3. Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi 

vsak dan vsaj eno dobro delo.

4. Skavt (skavtinja) je prijatelj (prijateljica) 

vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat 

(skavtom in skavtinjam sestra).

5. Skavt (skavtinja) je plemenit (plemenita).

6. Skavt (skavtinja) spoštuje naravo in vidi v njej 

božje delo.

7. Skavt (skavtinja) spoštuje svoje starše in 

predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti.

8. Skavt (skavtinja) si v težavah žvižga in poje.

9. Skavt (skavtinja) je delaven in varčen (delavna 

in varčna).

10. Skavt (skavtinja) je čist (čista) v mislih, 

besedah in dejanjih



Osebe s posebnimi potrebami so del naše 

družbene skupnosti in so pogosto 

zapostavljene in odrinjene na rob družbe. Z 

vključevanjem takšnih oseb  v redni program 

našega društva preko našega projekta in 

njihovim pojavljanjem v javnosti se rušijo 

predsodki pri občanih in obogati življenje ter 

poveča samozavest  teh oseb.



Cilji projekta:

• ozaveščanje okolice o potrebi vključevanja otrok in odraslih z dodatnimi potrebami v širšo družbeno 

okolje, da bi ti v njem živeli enakovredno, se čutili sprejete in vključene v življenje širše družbe,

• opozarjanje širše družbene skupnosti na ovire, s katerimi se srečujejo otroci in odrasli z dodatnimi 

potrebami,

• pomoč osebam z dodatnimi potrebami pri sprejemanju njihovih omejitev ali dodatnih potreb, s katerimi 

se srečujejo pri svoji bolezni, duševni motnji  ali invalidnosti,

• pomoč pri premagovanju ovir, na katere naletijo ljudje z dodatnimi potrebami,

• prizadevanje za  boljšo socialno vključenost vseh udeležencev v projektu v medsebojnem sodelovanju 

in interaktivnem učenju,

• organiziranje medsebojne samopomoči, druženja (srečanja, delavnice, izleti, tabori),

• motiviranje vseh, ki so vključeni v naše programe, za zdrav način življenja, več gibanja, bolj zdravo 

prehranjevanje, pridobivanje bolj zdravih navad;

• posredovanje skavtskih izkušenj udeležencem projekta na lokalni, državni in mednarodni ravni;

• delovanje v skladu z usmeritvijo Ministrstva  za delo, družino in socialne zadeve: »Področje socialnega 

varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na 

načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega 

varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti.«



Divji risi 

– skavti 

iz CVD 

Golovec 

Celje



‚Pri svoji časti obljubljam...‘ ‚Čestitam, postal/a si skavt/inja. Srečno pot!‘



Skavtski krst... To je Lojz – Modri ris



Sprejem Luči miru iz Betlehema v CVD Golovec



Zmoremo in znamo marsikaj...



Gremo gor‘ v hribe dihat‘ gorski zrak...



Na sprehode po  Zgornji 

Hudinji, Lahovni, ob 

Šmartinskem jezeru, ribniku 

Vrbje, Braslovškem jezeru, 

vrtu Rifnik...





Na izletih obiskujemo celo 

Slovenijo: Dolenjsko s Pleterjami 

in kobilarno Hosta...



Kozjansko z Olimjem in Jelenovim grebenom...



Gorenjsko:  Brezje, Tržič in 

Dovžanovo sotesko,...



Prekmurje in Prlekijo z Veržejem in 

mlinom na Muri.



Potepamo se tudi po svetu. Luč miru iz Betlehema smo si podarjali s 

skavti iz sosednjih držav na Reki, v Benetkah, v avstrijskem St. 

Georgenu in Trstu.







Uspeh mednarodnega skavtskega povezovanja: donacija 

invalidskih vozičkov in drugih pripomočkov



Alpe Adria izmenjava luči miru iz Betlehema 2014 v Celju
http://aalmb2014.skavt.net/


