DEN ZAMYŠLENÍ ZA MĚSÍC OSLAVÍ 110 LET!
Den zamyšlení probíhá každý rok přesně 22. 2., v den narozenin obou zakladatelů světového skautingu, Lorda Roberta Baden-Powella a Lady Olave
Baden-Powellové.
Letošní 110 výročí navíc vzpomíná na rok 1909, kdy za zakladatelem tehdy
chlapeckého hnutí přišla skupina dívek s žádostí "vytvořit také něco pro ně".
Cesta dívčího skautingu začala totiž příhodou
ze skautského setkání v Londýně v roce 1909;
dnes prochází 150 zeměmi světa a kráčí po ní
více než 10 milionů dívek a žen.
Před 110 lety skupina dívek navštívila skautské
setkání v londýnském Křišťálovém paláci. Žádaly na lordu Baden-Powellovi, aby vytvořil taky nějakou organizaci i pro dívky. A k tomu
opravdu velmi brzo došlo.
Ani dívčí skauting by se však neobešel bez velikého úsilí vedoucích, rádkyň a dobrovolnic. Tématem letošního výročního Dne zamyšlení je
proto "Vedení" a jeho motem se stává heslo „Čas
vést!“ neboli „TimeToLead“ jako důraz na tuto klíčovou aktivitu a zároveň poděkování všem sestrám, které nacházejí čas a sílu vést a vychovávat děti a mládež v hodnotách skautingu.
Pro světovou asociaci skautek (WAGGGS) je vedení společná cesta, která vede ke spolupráci a přináší
pozitivní změny do našich životů, do životů lidí kolem nás a vůbec do celé širší společnosti. My všichni
můžeme trénovat schopnost vést druhé lidi tak, že budeme poznávat různé životní cesty a že budeme
přemýšlet o světě kolem nás.
S využitím toho, co se dozvídáme také o sobě, můžeme na sobě dále pracovat a zdokonalovat své
vůdčí schopnosti den po dni. WAGGS vymyslely nový model vedení skautů a skautek, takže každý
může vědomě pracovat na svých vůdcovských dovednostech.
Tento model zahrnuje šest přístupů, které pomáhají těžit z našich zkušeností, dívat se na sebe očima
druhých a lépe chápat svět kolem nás. Používání různých přístupů se ve vedoucích projevuje nejen
v chování, ale i v jednání.
Chcete-li se dozvědět něco víc o novém modelu vedení WAGGGS (v angličtině), navštivte stránky:
http://wagggs.org/leadership anebo v češtině:
https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/category/159-26627?download=2295:159-world-thinking-day-2019-cestina.

KRITICKÉŠLENÍ

Obsáhlé podklady, připravené pro rok 2019, zahrnují také zajímavé informace (v převážné míře o dívčím
skautingu):

REFLEKTIVNÍ MYŠLENÍGLOBÁLNÍ PŘÍSTUP

Výňatky: Kamzík

