Správa o činnosti OZ Klub Prieskumník – Pathfinder za rok 2011
Výchova vodcov, radcov a učiteľov
Výbor KPP
Konal sa 14.-16. januára v Podsuchej. Okrem správ za mládež, deti, oddiely a hospodárení riešil napr.
našu účasť na medzinárodnom Camporee v Taliansku, odborky a šatky vodcov, nové košele KPP, výrobu
reklamných predmetov; hodnotil špeciál radcov a Múzičky; pripravil ďalší kurz pre vodcov, aktivoval
prípravu novej webovej stránky KPP a akreditáciu vzdelávania KP na MŠ SR. Okrem toho riešil prípravu
špeciálu vodcov a 15.výročia KP. Záverom odsúhlasil účtovníctvo za rok 2010.
Zimný špeciál vodcov
Konaný 2-6.2 v Jezersku. Bol zameraný na posilnenie schopností 25 vodcov v zimných športoch a učenie
nových hier snehu, ktoré použijú v práci s deťmi. Hlavná myšlienka – poradenstvo deťom v osobnom
rozhovore s deťmi. Rozoberali sme jednotlivé problémy detí.
Kurz vodcov
Uskutočnili sme tri víkendové stretnutia – vo Vrútkach, Ružomberku a vo Vavrišove. Zúčastnilo sa ho 25
absolventov, prednášali 10 členovia výboru KP. Na každom víkende bolo 10 – 12 prednáškových
vyučovacích hodín. Okrem potrebných teoretických informácií poskytoval kurz aj praktické názorné
situácie, ktoré mali účastníci riešiť, čím si pomohli pre vlastnú prácu v družine. Tohtoročného kurzu
vodcov sa zúčastnilo 24 absolventov a úspešne ho absolvovalo 8 vodcovia. Ostaní budú mať možnosť
opravných skúšok.
29.4. – 1.5. školenie učiteľov DSŠ
Víkendového školenia sa zúčastnilo 37 učiteľov. Bolo zamerané na vedenie detí k osobnému vzťahu s
J.Kristom pomoci učiteľa budovať duchovný život dieťaťa. Okrem toho boli účastníkom poskytnuté
skupinové hry, motorické a kreatívne hry. V spätnom hodnotení učitelia veľmi pozitívne ocenili prácu
odd. DSŠ v minulom konferenčnom období. Konalo sa bez návštevy p. Loderovej z ČS únie.
23. – 25. september – Výbor KPP
Pripravoval snem KP, zhodnotil Múzičky a Camporee v IT, pripravoval kalendár 2012, Camporee SK,
navrhol vytvoriť CD s piesňami pre KP, riešil spoluprácu s KP v ČR, účtovníčku, skladovanie vecí KP,
prípravu 15.výročia KP a nášivky odboriek.
Špeciál radcov
Nerealizoval sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti členov výboru KPP, ktorý pripravujú tento špeciál.
11. – 12. november – 15.výročie Klubu pathfinder
Zhodnotenie 15.rokov činnosti KP, vďačnosti a chvál. Bola vydaná farebná kniha fotografií o činnosti KP
a odovzdaná každému vodcovi. Prebehlo symbolické odovzdanie vedenia KP D. Komorom J. Plachému.
26. novembra – Stretnutie učiteľov DSŠ vo Vrútkach
Zúčastnilo sa 44 účastníkov, zástupcovia niektorých oblastí chýbali. Zámerom bolo zapojiť, vzájomné
informovanie a povzbudenie učiteľov v práci s deťmi. Zástupcovia CASD názorne učili správnym
metódam a novým nápadom v troch vekových kategóriách. V spolupráci so slovenským vydavateľstvom
Advent – Orión sme pripravili prehľad učebníc pre deti a učiteľov, ktoré sú dostupné pre prácu v DSŠ vo
všetkých vekových kategóriách s možnosťou okamžitej objednávky.
V DSŠ je približne 90 učiteľov detí. Z toho asi polovica sa zúčastnila na stretnutí a školení učiteľov, kde
sú motivovaní a obohatení pre cieľavedomú práci s deťmi.
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Práca s deťmi
18. – 20.februára MUZIČKA v Kežmarku
165 registrovaných účastníkov a asi 90 neregistrovaných sa zúčastnilo 22.ročníka detskej tvorby - v
oblasti sólového a zborového spevu, recitácie, hudobné čísla a podstatnú časť súťaže tvorili krátke
dramatizácie a muzikály. Príhovor bol na tému „Miss Universe“ – ako mladý ľudia vnímajú seba,
ostatných kamarátov a aká krása je v živote všetkých najdôležitejšia.
Múzička v Lučenci 15.10.2011
Oficiálne 2.ročník kresťanského festivalu detí a mládeže s mottom „Sladký domov“ sa konal za účasti
asi 200 ľudí . Piesne, scénky a veľká hra o tom, čo nás čaká v našom novom domove - čo tam chceme
mať a čo nie, čo tam bude a čo nie. Deti boli perfektní herci, speváci aj diváci a spojili sa v spoločných
chválach. Tohtoročná RYHA 2011 patrí Marte Grešovej za jej skvelú prácu s deťmi. Vecne boli
odmenení aj všetci vedúci detí, ktoré vystupovali.
20. 21. 22. – OSP B. Bystrica
Stretnutie pathfinderov zo stredného Slovenska v Ľubietovej pri hlavnej myšlienke „Máš odvahu?“
Sobotná škola detí, príbehz, scénky, hry v prírode a rozhodnutia pre odvahu poraziť našich osobných
goliášov – lenivosť, strach, internet, mobil, McDonald, super imidž...
21. – 22. mája OSP – Východ, Kapušany
Výročné 10.stretntuie oddielov z východného Slovenska so spomienkami vďačnosti a zároveň
tábornícke stretnutie 107 detí nad témou LEPIDLO - opravovať a lepiť to, čo sa v živote pokazilo v
nadväznosti na vzťahy medzi kamarátmi.
20. – 22. mája OSP – Západ, Javorinka – „Môže to byť aj inak“
Spoločné chvály, spoločenstvo, nové vzťahy, výmena skúseností a možnosť prežiť spoločné
dobrodružstvo. 54 účastníkov uvažovalo nad márnotratným synom a jeho konaním. Spestrením
programu boli sobotná poobedná etapová hra Beduín s rôznymi stanoviskami. Večer sme sa vybrali na
nočnú hru na priehradu Dubník. Cieľom hry bolo nájsť loď Bludný Holanďan.

Detský korešpondenčný kurz
V tomto roku sa do detského štúdia zapojilo 20 detí, z toho 10 kurz ukončilo a aktívnych zostalo 10
detí. Pokračujú v nadviazanom kontakte s D. Komorom. Vnímame pokles aktivít v roznose a
propagácii DKK.
03. – 10. júla Tábor DKK na Pacove – Dobrodružstvá Dandyho
Pre 72 detí a 23 vodcov sme pripravili tábor, kde adepti na vodcov v praxi potvrdzovali svoje
vedomosti a schopnosti pre prácu s deťmi, skúšky aj slávnostný sľub. Deti sledovali príbeh
evolučného vedca a kresťanskej učiteľky. Príhovory, workshopy, rozprávková hra v prírode a
kráľovská slávnosť vyústili v prežite nezabudnuteľných zážitkov.
27.7. – 9.8. – Camporee – Taliansko
Medzinárodný a medzi divízny tábor pre 2400 pathfinderov z toho 49 zo Slovenska. Mali sme
možnosť reprezentovať KP na Slovensku. Sledovali sme príbeh apoštola Pavla v kulisách Kolosea.
Mestá jeho misijných ciest boli strediskami workshopov, kde slovenská delegácia dosahovala výbornú
úroveň. Hry a aktivity so zapojením detí, medzinárodná večera zostanú krásnymi zážitkami.
Reklamné predmety – boli vydané viaceré reklamné predmety OZ KP a následne rozdistribuované
vodcom oddielov, aby sa dostali k adresátom – deťom i dospelým. Slúžia účelu propagácie KP.
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Oddelenie mládežníckych skupín
21.-23. január

MOST 2

Motivačné Okrskové Stretnutie Teenagerov

Pacov

Pokračovanie školenia dobrovoľníkov pre zakladanie takých skupín ľudí, ktorí budú proaktívne slúžiť
spoločnosti podľa ich konkrétneho obdarovania a špecifickej potreby lokálnej spoločnosti. Opäť sme sa
stretli s českým zástupcom hnutia Church planting Martinom Veselým.
Prišlo 40 účastníkov.
24.-27.marec

Konferencia pracovníkov s mládežou

KPM

Žilina

Našim vedúcim sme umožnili školenie organizované Tréningovým centrom TC Kompas Žilina pre 700
účastníkov. Z OZ KP sa zúčasnilo 15 vedúcich. Zažili štyri intenzívne dni plné inšpirácie pre prácu
s mladými ľuďmi.
28.3.-2.4.

Modlitebný týždeň mládeže

MTM

Martin / Trenčín

Počet účastníkov: 250
Téma: Ja som
V Martine obohatil program dánsky evanjelista a motorkár Kornelius Nowak.
V Trenčíne zasa bol hlavným rečníkom prestaviteľ OZ Maranatha v Prahe Kamil Kreutziger.
3.-10. júla

Mladí v KE

Mladí v knižnej evanjelizácii

Humenné

Táto aktivita sa v roku 2011 konala štvrtý raz.
14.-21. august

MKM

Medzinárodný kongres mládeže

Dlouhý ČR

Akcia Oddelení mládeže z OZKP v Česku a Slovensku. 200 mládežníkov prežilo štúdijne zameraný
týždeň. Názov témy: UP! ukazoval na potrebu dívať sa vyššie, ako je naša bežná realita. Vidieť
neviditeľný svet a jeho hodnoty je práve to, čo robí ľudí šťastnými, čo im dáva zmysluplnú existenciu.
Okrem hudobných, športových, spoločenských a duchovných aktivít prebiehali na kongrese vzdelávacie
workshopy týkajúce sa napr. partnerských vzťahov a dobrovoľníctva.
Jeden celý deň sa všetci účastníci zúčastnili kongresovej akcie „Den pro Chotěboř“, kde v malom meste
po jednotlivých tímoch celý deň slúžili v rôznych oblastiach mestu. Čistili časti mestskej kanalyzácie,
cintorín, parky, areály rôznych zdravotných zariadení či domovov. S programom vstúpili do detského
domova, domova dôchodcov alebo na niektoré nemocničné oddelenia. Bola to praktická ukážka, čo môžu
mladí ľudia robiť vo svojich lokálnych kolektívoch pri tvorbe pozitívneho hnutia vo svojom meste.
16.-18. september

VV

Východná Vysoká

Mlynčeky

Kresťanská turistická akcia Východná Vysoká: Vytiahni kamošov od compu na hory.
Počet účastníkov: cca 150ubytovaných; 200účastníkov sobotného programu; 250účastníkov výstupu.
Názov témy: Mier vyššie bol ozvenou medzinárodného kongresu mládeže. Celý program viedol k potrebe
hlbšieho záujmu o skutočné hodnoty. Program bohoslužby bol postavený tak, že rušil zažité pravidlá, ako
ľudia prichádzajú nastavení. Vo večernej hre bolo možné odhaliť pointu iba tým, ktorí „mierili vyššie“,
boli ochotní hľadať. Nedeľa patrila výstupu tatranských hôr.
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Vyhodnotenie
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 90 podujatí za rok 2011.
Špeciálnym činom bolo vydanie Biblie pre deti a pathfinderov a pre mládež. Po inšpirácii českým
vydaním Biblie pre pathfinderov sme pripravili aj slovenskú verziu pre deti, aj pre mládež. Bola to
náročná práca pre tím ľudí a priniesla radostný výsledok.
V posledných rokoch je vidieť mierny pokles činnosti oddielov i mládežníckych skupín. Je možné, že aj
život KP sa odvíja v sínusoidách, kde sa budú striedať obdobia rastu s obdobím úpadku. Preto je potrebné
naďalej pokračovať v smerovaní a činnosti KP, školiť vodcov, vychovávať a venovať sa deťom, ktorým
dávame, alebo môžeme dať krásny zmysel pre smerovanie ich života.
Situácia je hodnotená z pohľadu výchovného programu a systému práce s deťmi. Aktívny oddiel je ten,
ktorý sa pravidelne stretáva vo svojom čase a systematicky rozvíja výchovný program – stupne zdatnosti.
Ďakujem vedeniu Casd za morálnu a finančnú podporu tejto práce a tiež MŠ za udelené dotácie.
Ďakujem všetkým aktívnym vodcom oddielov a radcom za ich vedenie a službu deťom. Každý z nás sme
mohli slúžiť darmi a nimi vyjadriť svoju lásku deťom. Boli to príležitosti, keď sme mohli prežiť
mimoriadne zážitky, skúsenosti i dobrodružstvá, priateľstvá, krásne spoločné chvíle kedy nám tak bolo
hrejivo teplo. A to je najväčšou odmenou každého z nás.

Jozef Plachý
Liptovský Mikuláš, 5.1.2012
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