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Rok 2012 je v OZ Klube pathfinder na Slovensku rokom zásadnej zmeny. Tou
zmenou je zmena koncepcie práce s vodcami a radcami oddielov detí a tiež zmena spôsobu
práce s vedúcimi mládežníckych skupín. Z doterajšieho vývoja vzdelávania a výchovy v KP
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sme vnímali potrebu lepšie pripraviť vodcov, radcov a vedúcich po osobnostnej stránke, dať
im oveľa viac nášho času, záujmu či poznania a pomôcť im nájsť vlastný spôsob služby pre
druhých. Tento program voláme Áčko.
Samotná príprava koncepcie jednotlivých vzdelávaní a realizácia si od nás, v roku
2012, vyžadovala oveľa väčšie nároky než doteraz. A to nielen prípravou, zaraďovaním
a realizovaním nových prvkov, potrebných na dosahovanie cieľov, ale aj zlaďovaním
s doterajším spôsobom práce v OZ KP.
Nový program pozostával zo 6 prípravných stretnutí organizačného tímu a 3
víkendových stretnutí s mladými ľuďmi. Víkendy boli zamerané na vytváranie a upevňovanie
vzťahov účastníkov, spoločenstvo (zážitkovou formou), zlepšenie znalostí v oblasti hodnôt,
riešenie životných situácii, aktivity s praktickým učením a zadania na doma.
Realizácia doterajších troch vzdelávaní v r.2012 nás hovorí o vysokom záujme
mladých ľudí a ich pozitívne ohlasy nám dávajú odozvu, že ideme správnym smerom.

Vzdelávanie vodcov, radcov a učiteľov detí
Snem KPP
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Uskutočnil sa v dňoch 13.-15.januára 2012 na chate Komenského v Račkovej doline.
Prítomných bolo 43 delegátov a 24 hostí. Boli prednesené a schválené správy za oddiely KP,
oddelenie DSŠ, za mládež, za Flag camp. Ďalej správy hospodára a revíznej komisie. Za
predsedu OZ KP bol zvolený Jozef Plachý, za podpredsedu František Kolesár a za hospodára
Zdenko Stiskala. Ďalej boli zvolení noví členovia podvýborov za oddiely a za mládež a tiež 3
členovia revíznej komisie. Do výboru oddielov KP boli zvolení aj Stanislav Slamka a Janka
Šolcová, ako spolupracovníci vedenia detí. V agende boli predstavené a schválené plány
a rozpočty na rok 2012 a nová koncepcia vzdelávania mladých ľudí – Áčko. Ďalej interná
smernica KP na rok 2012; tiež snaha o vytvorenie internetového kurzu pre deti. Ďalej plénum
odsúhlasilo pokračovanie v úsilí založiť Old pathfinder a riešenie kroja KP a jeho
príslušenstva. Predstavené bolo spustenie nových web stránok KP.

Medzinárodná porada vedúcich KP
23.1. 2012 sa v Bratislave konalo medzinárodné pracovné stretnutie vedúcich KP zo
Slovenska, Českej republiky a zo Srbska. Prítomných bolo 15 účastníkov, ktorí predstavili
svoje koncepty práce s deťmi a mládežou v jednotlivých združeniach, kde sa oboznámili
a inšpirovali pre svoju prácu v budúcnosti. Nadviazali sme spoluprácu, ktorá má pokračovať
zaškolením srbských pracovníkov a účasťou na akciách, ktoré usporiadajú.

Výbor KPP
Konal sa 27.-29. januára 2012 v Považskej Bystrici za účasti 20 členov výboru KP
(oddiely a mládež). Jeho agendou bolo aj: začlenenie nového vzdelávacieho programu
mladých ľudí z názvom Áčko do súčasnej štruktúry KP; spustenie obnovenej web stránky KP;
hodnotil kurzy a špeciály vodcov a radcov; pripravoval ďalší špeciál pre vodcov a pre radcov;
pripravoval organizáciu celoslovenského tábora Camporee; zaoberal sa poistením
zodpovednosti vodcov KP; navrhoval aktivity vodcom
na zvyšovanie počtu zapojenia detí
do KP; riešil možnosti propagácie a medializácie KP v obciach a cirkvi ASD.

Áčko – 1.stretnutie
Konalo sa 10.-12.2.2012 na chate Lesník, vo Vrútkach. Veľmi nás potešil záujem
mladých ľudí o silné duchovné smerovanie. Počet mladých ľudí naplnil číslo 50, čím sme
prekračovali kapacitu chaty. Prvé stretnutie malo za cieľ zblížiť účastníkov, usporiadať ich
hodnoty, očakávania a obavy; predstaviť svoj osobný príbeh a nasmerovanie k vytvoreniu
dvojice, s ktorou bude duchovne žiť počas obdobia mimo Áčka. Zámerom je budovať
osobnosti s trvalými hodnotami v prostredí otvorenosti.
Víkendové školenie učiteľov detí, 16. – 18. 3.2012
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Tohto víkendového školenia sa zúčastnilo 46 účastníkov. Bolo zamerané na praktické
ukážky vyučovacích hodín v triedach A,B,C. Po prvýkrát slúžili ukážkami naši vlastní učitelia zo
Slovenska a zvládli to výborne. V skupinách skupín mali možnosť sa naučiť niektoré kreatívne
aktivity pre deti a prebehla diskusia o témach: Spolupráca s rodičmi a DSŠ; Ako poznám, že
som dobrý učiteľ; DSŠ a oddiely KP ide to dohromady?, Význam sobotnej škôlky pri vedení
detí k rozhodnutiu pre Krista. Vedúca odd. detí v ČS únii, s. Loderová, mala prednášku na
tému „Zlobivé deti“. Počas školenia boli vystavené materiály pre prácu s deťmi
z vydavateľstva Advent Orion, aby učitelia mali prehľad o dostupných tituloch a mohli s nimi
pracovať s deťmi na zboroch.

Áčko – 2.stretnutie
Prebehlo od 20. do 22.apríla 2012 na chate vo Vavrišove. Toto stretnutie bolo
zamerané na uvedomenie si hladu po Bohu a spôsoby jeho naplnenia, najmä osobným
zážitkom. Účastníci prežívali osobné spoločenstvo s Bohom a jeho rôzne formy, tiež
vzájomné spoločenstvo medzi sebou.

Špeciál vodcov, 18. – 20.máj 2012
Bol zameraný na prácu s lanami a lezenie. Pre niekoho to bola inšpirácia, ako sa
posunúť dopredu v práci s deťmi a pre niekoho výstraha, aby sa do toho nepúšťal, čo je
dôležité poučenie bez bolestnej skúsenosti. Špeciál sa konal pri Spišskom hrade, kde sú
výborné prírodné podmienky
na skúšanie tejto aktivity. Po teoretickej stránke sa
venoval téme: „Ako viesť deti k Bohu“, čo bola jedna z najžiadanejších tém z ankety medzi
vodcami. Zúčastnilo sa ho 29 vodcov a vodkýň.

Špeciál radcov, 5. – 8.júl 2012
Tohtoročné stretnutie radcov malo 3 hlavné ciele: utužiť kolektív radcov a motivovať
ich napredovať k vodcovstvu; ďalej prípravu na ich úlohy v celoslovenskom tábore Camporee
a zlepšiť ich vedomosti v oblasti práce s deťmi. Podľa prieskumnej ankety o zlepšenia
vzdelania medzi nimi sme školili poskytovanie prvej pomoci. Špeciál radcov sa konal
v prírode, neďaleko miesta Camporee. Zúčastnilo sa ho 43 radcov. To, čo potrebuje zlepšiť je
ich zapojenie do pravidelnej činnosti s deťmi.

Riadiaci výbor KPP, 21. – 23. 9. 2012
Za účasti predsedu KP v ČS únii D.Čančíka rokoval o spolupráci v KP v SR a KP v ČR,
schválil formu spoločných kurzov pre vodcov nad 30 rokov, tiež možnosť spoločného
camporee v r.2014 a konania ČS Múzičky. Výbor odsúhlasil prevzatie otvoreného českého
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modelu odboriek a nie amerického s tým, že doplnenie šerpy do kroja KP tak nebude
potrebné. Ďalej výbor hodnotil akcie z tohto roku, pripravoval plán akcií na budúci rok 2013,
pripravoval rozpočet akcií, stav CD s piesňami; sklad v priestoroch modlitebne v PB; rozhodol
o realizovaní radcovského kurzu formou jedného víkendu a 10 dňového intenzívneho kurzu.
Tiež rozhodol o príprave na akreditáciu MŠ radcovského a vodcovského kurzu podľa
zabehnutého systému v r.2013.

Áčko – 3.stretnutie
19.-21.október 2012, Vavrišovo. Hlavnou témou bol duchovný boj, kde sa preberali
rôzne náboženstvá, vysporiadanie sa s okultnými praktikami, návyky a závislosti. Prebehla
reflexia v skupinách a záverom výzva na odovzdanie svojich životov Bohu. Pokračuje štúdium
knihy „Život s jasným cieľom“.

Školenie učiteľov DSŠ, 17. november 2012
Vzdelávanie v oblasti pozornosti detí za účasti 24 učiteľov. Termín si viacerí učitelia
„neustrážili“. Témou bola Pozornosť detí - ako ju udržať; povzbudenie a motivácia učiteľov v
práci s deťmi, vzájomná výmena skúseností a poskytnutie náučnej knihy pre prácu s deťmi.
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Práca s deťmi

MUZIČKA v Kežmarku, 17. – 19. 2. 2012
175 účastníkov sa zúčastnilo 23.ročníka detskej umeleckej tvorby v oblasti sólového
a zborového spevu, recitácie, hudobné čísla a krátke dramatizácie detí v východného
Slovenska. Tohtoročná téma bola „Kúpení za veľkú cenu“, ktorá viedla deti k uvedomeniu si
svojej veľkej hodnoty v Božích očiach.

Múzička v Lučenci, 13.10.2012
Oficiálne 3.ročník kresťanského festivalu umeleckej tvorby detí a mládeže s mottom
„Keď to príde“ sa zameral na uvedomenie detí, že Ježiš príde a ako to má ovplyvniť náš
dnešný život. Deti oslavovali Boha piesňami, scénkami, hudobnými číslami a tancom.
Tohtoročná RYHA za dlhoročnú prácu s deťmi bola odovzdaná Ferkovi a Števovi Turóciovým.

OSP B. Bystrica, 8. – 10. jún 2012
Stretnutie detí z oddielov stredného Slovenska na tému „Semienko“, kde rozoberali
podobenstvo o zasiatych semienkach, teda čo deti robia s Božím slovom vo svojom živote.
Okrem toho sa každá družina prezentovala svojou činnosťou za uplynulý rok. Poobedná hra
bola založená na tej istej myšlienke, aby potrebné informácie zažili sa sebe a lepšie si ich
zapamätali. Nedeľná bojová hra mala za cieľ viesť deti k dobrej spolupráci, čo im pomôže
v službe. Tento rok sa stali víťazmi pathfinderi zo Zvolena.

OSP Východ, 21. – 22.máj 2012
11.stretntuie 77 detí oddielov z východného Slovenska na chate Dubník pri Prešove
uvažovalo nad „Veľkým okruhom“ života, ktorý má svoje ľahké a ťažké miesta a je potrebné
ho správne zvládať. Poobedná hra odkrývala krásy prírody a večerný táborák bol spojený so
skúškou odvahy a bivakovaním. Nedeľná aktivita prebiehala na káričkách, ktoré šoférovali
deti a tak si vyskúšali „veľký okruh“ na sebe.

OSP Západ, Javorinka – „Môže to byť aj inak“ , 1. – 3.jún 2012
71 účastníkov tohtoročného OSP sa naladilo na tému „Plamienok“, čo to znamená
mať a nemať svetlo vo svojom živote. Sobotné poobedie prežili deti v lese pri hre so
stanoviskami. Na ukončenie soboty sme sa vybrali na priehradu Dubník, kde potom prebehol
aj sľub 5 nových pathfinderov. Nedeľná súťaž oddielov na vode mala názov „Piráti
a Španieli“.
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Detský korešpondenčný kurz
V tomto roku sa do detského štúdia zapojilo 9 detí z celého Slovenska. 8 kurz ukončilo
a aktívnych zostalo 10 detí. Pokračujú v nadviazanom kontakte s Jankou Šolcovou, ktorá
prebrala agendu po D. Komorovi. Vnímame pokles aktivít v roznose a propagácii DKK na
zboroch, aj v oddieloch. Zároveň pripravujeme novú ponuku internetového kurzu pre deti
a na jeho propagáciu plánujeme vydať nové letáčiky a povzbudiť oddiely aj pre túto aktivitu.

8.7. – 15.7. 2012 Camporee
Celoslovenský tábor detí z oddielov a ich kamarátov prežívali deti s Pietrom
Valdézom na jeho „Ceste meča“. Bol to týždeň plný ochoty, pomoci v dobrom Duchu,
zjednotenej nálade, zaujímavých dielňach, snaživých hrách, počas oddychu, na výlete,
nocovaní v prírode a najmä v scénkach, ktoré sa snažili deťom ukázať skutočnú hodnotu
Božieho slova v živote človeka. Veľké ĎAKUJEM patrí dobrému Bohu, aj všetkým
dobrovoľníkom za ochotné zapojenie a organizátorom za najväčšiu námahu pre 190
účastníkov.

Únijná Múzička, 30.11. – 2.12. 2012, Trenčín
Konala sa za účasti 358 účastníkov. Cieľom festivalu umeleckej tvorby detí je podpora
schopností detí v rámci OZ KP v ČR a SR. Prostredníctvom realizácie tohto podujatia majú
deti možnosť prezentovať sa a tým rozvíjať svoje nadanie a tiež pozorovať vývoj u ostatných.
Mladí ľudia, zapojení do príprav a organizovania majú možnosť zažiť praktické skúsenosti a
tak rozšíriť svoje vedomosti o príprave takýchto aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom
tohtoročného príbehu a rozprávky o slonovi Hortonovi sme mali za cieľ poukázať na
dôležitosť každého človeka v Božích očiach a Jeho starostlivosť o nás.

Táto správa zahŕňa len akcie organizované vedením OZ KPP a väčšie slovenské akcie
KPP. Okrem týchto akcií prebiehalo množstvo pravidelných klubových schôdzok družín.
Jednotlivé oddiely zorganizovali veľa rôznych akcií, výletov, turnajov a táborov KPP
s približným počtom asi 100 podujatí za rok 2012.
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Oddelenie mládežníckych skupín

Na celoslovenskej úrovni prebiehala systematická práca s mládežou v rámci týchto aktivít:
 Program Áčko, ktorý má za cieľ vzdelávať a formovať morálne kvality mládeže a
motivovať ich k dobrovoľníctvu prostredníctvom prednášok a aktivizujúcich metód.
 Festivalu hudobných a speváckych talentov mládeže PSE v Banskej Bystrici.
 Letná prázdninová akcia pre dobrovoľníkov Dotkni sa neba, kde sa mladí ľudia školili
teoreticky a prakticky získavali skúsenosti v príprave aktivít pre mládež a v
dobrovoľníctve v krízovom centre a detskom domove.
 Východná Vysoká – stretnutie 250 mladých ľudí, vzájomné spoznanie, spoločenstvo,
posilnenie fyzickej kondície a vzťahu s prírode.
 Na medzinárodnej úrovni sme realizovali Medzinárodný kongres mládeže –
stretnutie 237 mladých ľudí z Česka a Slovenska. Vzájomná podpora dobrých
vzťahov, pre správne morálne zásady a návyky. Zaradené boli dobrovoľnícke aktivity
pre mesto Banská Bystrica. Čistili chodník na Urpín, Sásovský potok, Mestský park,
základné školy, chodník Stanica – Park – centrum, Mestské zábradlie, okolie
Pamätníka SNP. Na námestí realitzovali ďalšie aktivity pre verejnosť: koncert,
výstavy a i. Zároveň to bola praktická ukážka, čo môžu mladí ľudia robiť vo svojich
mestách, komunitách.
 Účasť na KPM podpora dobrovoľníkov na školení KPM konferencia pracovníkov s
mládežou.
 Show Time – pilotná akcia pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o film a fotografiu,
ich tvorbu a súvisiacu techniku. Konala pod dohľadom skúsených odborníkov.
 YFC – letný dobrovoľnícky program, kde sa mladí ľudia učia asertívne prezentovať
svoje názory a náboženské presvedčenie.
 Kongres mládeže- dobrovoľnícky deň pre Banskú Bystricu, prostredníctvom
zážitkovej pedagogiky sa dobrovoľníci mohli zapojiť do verejných diskusií,
prezentovali hodnoty ako zodpovednosť, férovosť, toleranciu. Čím rozvinuli svoje
zručnosti a schopnosti potrebné pre angažovanie sa vo svojej komunite.
 MTM – Modlitebný týždeň mládeže. Tento rok bol zameraný na identitu, jej
budovanie a možnosti. Mladí ľudia sa týždeň stretávali v lokálnych skupinách, kde
spoločne študovali tematický materiál. Počas víkendu bolo spoločné stretnutie
mladých ľudí v Martine, kde sa mladí mohli prezentovať ako danú tému pochopili a
prežili.
Na úrovni miest sme realizovali pravidelné stretnutia skupiniek mládeže, kde s mladými
ľuďmi pracuje zaškolený pracovník. Využívali pritom rôzne metódy neformálneho
vzdelávania.
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Kontakt

Občianske združenie Klub prieskumník – pathfinder
Cablkova 3
821 04 Bratislava
mobil: 0915 693 872
e-mail: klub@pathfinder.sk
web: www.pathfinder.sk

Jozef Plachý, predseda OZ KP

Liptovský Mikuláš, 12.február 2013.
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