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SREČA JE V SREČANJU

Bovec 1

Ajdovščina - Šturje 1

Ankaran 1

Animator na Počitnicah biserov:
“Še dobro, da so prišli skavti, z
njimi je bil današnji dan boljši“.

„Družiti se s skavti
je bilo lepo.“
uporabniki ŠENT Ajdovščina

Nihče od nas se še ni
srečal z gluhimi, česar
smo se na začetku malo
ustrašili potem pa
ugotovili, da je večina le
naglušnih in ni večjih
težav pri delu z njimi, le
bolj glasno poveš in se
obrneš proti njim, da
vidijo obraz. Ugotovili
smo tudi, da je lepo biti
turist doma.

Breznica 1

Bilo je prisrčno, udeleženci tabora so bili odprti,
dobrosrčni, hvaležni, veseli, pripravljeni poslušat in
sodelovat.
Cerkno 1 in Škocjan-Turjak 1
Cerknica 1
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Brezovica 1

Skavti, ki so nas obiskali v parku Kodeljevo so od prvega stika pokazali dobro
voljo in zagnanost. Postavljena naloga jim ni predstavljala tezav, izpeljali so
jo odlično. Za otroke so pripravili kratko igro o izgubljenem načrtu do
zaklada. Naloge, ki so jih otroci morali opraviti so bile zabavne, interaktivne,
povezovalne hkrati pa tudi
primerne njihovi starosti. Hvala, Bilo je super. Ko smo stopnjevali
ker ste nam omogočili to vzdušje pri lovu na skriti zaklad,
smo ugotovili, da jim ni bilo
izkušnjo, ki smo jo kljub
organizacijskim izzivom, uspeli sprejemljivo, da otroci brezglavo
uspešno opraviti.
divjajo. Takrat se zaveš razlike pri

Jasmina, ZPM Moste-Polje,
počitniško varstvo

metodah dela.

Domžale 1

Črnomelj 1

Zahvaljujemo se skavtom za njihovo nesebično pomoč,
Včeraj, 5.8. in danes, 6.8., smo gostili skupino prijetnih
delo, ki so ga v našem vrtcu opravili. Kljub trdemu delu
skavtov. S svojo mladostjo, igrivostjo, sočutnostjo in
nasmehi z njihovih obrazov niti za trenutek niso izginili. Naši
prijaznostjo so marsikateremu stanovalcu izvabili srečen in
otroci so jih vzeli za svoje in prav vsi še danes pravijo, da
vesel nasmeh. Dobesedno smo občutili skavtski zakon, ki
bodo skavti. Prinesli so nam iskreno veselje.
govori, da skavtinja oz. skavt vsak dan naredi vsaj eno dobro
Urša Lavrič, Vrtec Dominiko Savio
delo.

Zapis s FB strani Doma starejših v Črnomlju

Celje 2
Naj se vam v imenu celjskih Sončkov iskreno zahvalim za priložnost, da smo
lahko sodelovali z vašimi skavti – voditelji. Čudoviti so! Skavti so povedali,
da jim je bila prijetna in tudi poučna izkušnja. Prvič so se srečali s Sončki in
cerebralno paralizo. Bilo je zelo lepo, danes se v centru veliko pogovarjamo
o preteklih dveh dnevih, ki sta zelo hitro minila. Na Ljubečni se je slišal
smeh, petje in glasba. Hvaležni smo za to.

Tanja Čakš, Center Sonček Celje

Dol - Dolsko 1

„Skavtje so zlata vredni

Skavtje so zlata
vredni in smo zelo in smo zelo veseli, da so
veseli, da so del naše
del naše zgodbe.“
zgodbe
Društva
ASPI in da smo mi del vaše zgodbe. Upamo, da bomo lahko
skupaj sodelovali še kdaj na kakršenkoli način.

Obiskali so nas Skavti Kranj 1 - Triglavski steg in z nami
preživeli dva nepozabna dneva. Skupaj smo se družili,
spoznavali skavtske veščine, postavili šotore, prepevali ob
ognju, pekli hrenovke, ...
"Bilo je NEPOZABNO! Prvič sem preživela noč oz.
Iz srca hvala in lep pozdrav,
prespala v šotoru in to skupaj s svojimi otroki." je z
Teja Oblak, predsednica Društva ASPI
navdušenjem povedala uporabnica Terapevtske skupnosti za
Naučili smo se, da če poznaš eno osebo z
zasvojene starše z otroki.
avtizmom, poznaš le eno osebo z avtizmom, so O nepozabni izkušnji je povedala tudi druga uporabnica, ko
si res zelo različni. Lahko so zelo direktni ali pa pravi: "Hvaležna sem za to izkušnjo, ker mi je dala
zelo zaprti, oboje smo izkusili. Dovolj jim je bil že motivacijo za zdravo življenje. Sedaj verjamem v to, kar
pogovor in druženje, je drugače kot pri skavtih, tukaj v Terapevtski skupnosti delamo in v kar nas
usmerjajo. Dobila sem jasno sliko in stik z mladimi
ko smo vajeni nenehne akcije.
ljudmi, torej skavti, ki vrednote, ki se jih tu učimo že
imajo in jih tudi živijo".

„Hvala, ker ste nam omogočili
novo izkušnjo, novo SREČAnje in SREČO.“

Grosuplje 1

Skavti, hvala vam, da ste bili del naše družine in nam
vlili motivacijo za zdravo življenje. Hvala vam za
možnost sodelovanja in nudenja res pozitivne in
nepozabne izkušnje za naše uporabnike!
Ada Glažar, društvo Projekt Človek

„Nalogo so opravili : varno,

V imenu naših otrok in zaposlenih
zabavno, poučno, skladno z
se vam vsem iskreno zahvaljujem,
našim programom.“
da ste se obrnili na nas in nam
omogočili novo izkušnjo, novo
SREČAnje in SREČO, ki so jo prinesli SKAVTI s seboj. Glede na to, da je bila za
skavte to povsem neznana situacija in okolje, so se nanjo izredno dobro
odzvali in znašli. Hitro so imeli ideje za delo, druženje in igre. Bili so
sistematični. Igre so primerno stopnjevali tako po stopnji zahtevnosti,
predhodnem znanju kot po vlaganju energije v delo. Do naših otrok so bili
empatični, strokovni, dosledni, predvsem pa SRČNI. Z njimi in med njimi smo
se vsi - otroci in zaposleni izredno dobro počutili. Hvaležni smo, da so med
nas prinesli dobro voljo, energijo, novo znanje, izkušnje. Hkrati pa so
otrokom v praksi pokazali nov način preživljanja prostega časa, o
katerem se sicer mi veliko pogovarjamo, izvajamo. Njihova prisotnost
pa je tej temi prinesla nov vidik, izkušnjo iz prve roke. Še enkrat hvala, da ste
nas vključili v vaš projekt in smo/SO pridobili nove prijatelje.

V imenu otrok, delavcev
CZBO, Tanja Lušina, dipl.
del. terapevtka

Kranj 1

Bila je dobra izkušnja in tudi
naporna. Presenečeni smo bili kako
so nam v dveh dneh prirasli k srcu.

Krško 1

Brez pomoči skavtov si v torek ne bi mogli privoščiti obiska
bazena Brestanica. Šli smo tudi na pohod skozi tunel in peli
Koroška 1 in Koroška 2
pesmi. Zahvaljujemo se vam, da smo lahko bili del tega
Hvala za odločitev, da dobra dela v teh dneh delite z nami srečanja. Zelo zanimivo je bilo spoznati in se družiti z novimi
obrazi. Bolje smo spoznali, kdo so to skavti in upamo, da je
in našimi uporabniki.
bilo tudi skupini, ki je bila pri nas, zanimivo in prijetno z
Prijazen pozdrav, Anja Jelen, CUDV Črna
nami. Vabljeni še kdaj! Lep pozdrav!

Tanja Kavčič, VDC Sonček Krško
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Na začetku mi je bilo zelo neprijetno, potem pa ful
dobr. Bi šla še enkrat k njim.
Nora izkušnja!
Nek gospod je bili zelo izrazen, čist celo zgodbo je
povedal s pantomimo in smo vse razumeli, mi smo
se pa namatral pokazat en bogi čigumi.

Komenda 1
V torek, 6. 8. 2019, smo se člani Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN
pogumno podali v neznano in preživeli nepozaben dan v čudoviti naravi v
okolici Komende, kjer smo se družili s skavtskimi voditeljicami in voditelji
stega Komenda 1 - Ognjeviti delfin. Večina gluhoslepih se je prvič v
življenju srečala s skavti in tudi mladi voditelji so imeli prvič možnost
spoznati ljudi z gluhoslepoto. Led smo prebili z uvodno predstavitvijo in
skavtskim pozdravom: Bodi pripravljen! Vedno pripravljen! Skavtinje in
skavti so slednje tudi kmalu potrdili, saj so nam sredi gozda pripravili
zabavno spoznavanje različnih načinov sobivanja z naravo, vse pozorno
prilagojeno ljudem z gluhoslepoto. Ob njihovi pomoči smo se na drevesni
gugalnici zazibali visoko med krošnje, se sprehodili po napetem traku nad
gozdnimi tlemi, s tipom, sluhom in vonjem spoznavali gozd, zakurili
taborni ogenj, pripravili značilno skavtsko sladico, na koncu pa se sprostili Kamnik 1
v visečih mrežah in skupaj zapeli nekaj pesmi. SREČAnje z izjemnimi ljudmi ''Svoji'' ekipi skavtov iz Kamnika bi sporočila, da so resnično
pomagali pri pospravljalnju skladišča.
nas je zares osrečilo, zato smo se odločili, da ga bomo še
Za eno samo osebo, bi bilo to več tednov
ponovili.
„SREČAnje
z
izjemnimi
dela, sami pa so ga opravili v parih urah.
Iskrena hvala skavtinjam in skavtom ter vsem, ki ste
Odlično so sistematizirali vse donirane
ljudmi nas je zares
omogočili, da smo tudi mi postali del te zgodbe.
Irena Ipavec Dobrota, Združenje gluhoslepih osrečilo, zato smo se stvari in jih označili. Pomagali so tudi pri
delitvi šolskih potrebščin. Bili so resnično
Slovenije DLAN
odločili, da ga bomo odlična ekipa in naj ostanejo tako
Včerajšnji dan je minil čudovito. Iskrena Hvala vsem
prijazni in spontani kot so bili. Upam, da
še ponovili.“
skavtinjam in skavtom še posebej pa vam, ki ste podali
Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN
so se tudi oni, kljub delu, zabavali.
pobudo in predlog za skupno sodelovanje. Še enkrat Srčna
Združenju slovenskih katoliških skavtinj
hvala.
in skavtov pa se zahvaljujem za sodelovanje.

asist. dr. Simona Gerenčer Pegan, sekretarka DLAN

Z velikim veseljem vam posredujemo le delček nepozabnih
doživetij, katerih smo bili v preteklih dveh dneh deležni
med obiskom skavtskih voditeljev pri nas, v Centru starejših
Cerknica. Vsakodnevni ritem naših stanovalcev, zaposlenih
in otrok na počitnicah, so domiselno obogatili z marsičem
poučnim in zabavnim. Velikodušno so nam podarjali svoj
čas, talente, znanje in obilico pozitivne energije. Vse to bo
še dolgo ostajalo v naših mislih in predvsem občutki, ki so
se ob vsem pripravljenem porajali, bodo znamenje, da je za
njimi ta košček sveta, ob Cerkniščici, postal zagotovo
bogatejši, za nepozabno, enkratno izkušnjo.

Povezalo nas je še bolj skupaj, za kar dragi skavti,
iskrena hvala in vedno dobrodošli pri nas.
Blagoslova in vsega dobrega na poti vam želimo.
Sandra Pirc, delovni terapevt, PE Center starejših
Cerknica

Špela T. Zagorc; RKS OZ Kamnik

Na OŠ Roje je v torek z ogromnimi nahrbtniki prispelo 8
skavtov iz Kamnika. Po uvodni predstavitvi so se z dobro
voljo, veliko smeha in zagnanosti lotili zadanih nalog.
Pomagali so nam pospraviti zaklonišče, kjer se je že leta
nabirala odvečna krama, prav tako pa temeljito prepleskali
klopce na igrišču in igralno hiško v atriju. Skupaj smo
preživeli čudovit dan. Spoznali so populacijo oseb s
posebnimi potrebami in načine dela in sodelovanja z njimi.
Pomagali so nam urediti okolico in notranjost, da se bo novo
šolsko leto lahko pričelo z novim elanom in dobro voljo. S
svojim marljivim prostovoljnim delom predvsem pa dobro
voljo in pripravljenostjo pomagati so vnesli veliko
koristnega v naš vsakdan.

Ob tej priložnosti se vsem prostovoljcem še enkrat
zahvaljujemo v imenu otrok, učiteljev in staršev!
Hvala vam iz srca! Jelka Rojc, OŠ Roje

„Vsi smo bili čisto
presenečeni koliko
so naredili v dveh
dneh, sprememba
je res fascinantna!“
Maša, ProstoRož

Homec 1

"Vesela sem, da sem imela to možnost, da sem sprejela homške
„Marsikateri uporabnik zelene rekreacijske osi je
skavtinje in skavte ter se skupaj z njimi sprehodila ob Kamniški
te dni ostrmel, ko je opazil lepo obnovljeno in
Bistrici, kjer so jih čakale njihove naloge. Njihova energija,
očiščeno Homško gozdno učno pot, ozaljšano s
njihove ideje in njihova zagnanost so me osupnile in navdušile.
smerokazi, za kar so vse skupaj poskrbeli homški
Poznam velik del te ekipe in vem, da so takšni ampak so me
skavti. Še v nedeljo je bila Homška učna pot
vseeno presenetili. Bravo dekleta in fantje, enkratni ste. Upam,
praktično neprehodna, zarasla s tujerodnimi
da se mnogo mladih zgleduje po vas. Ohranite to iskrivost,
sončnost, pozitivnost in veselost. Zahvaljujem se vam za vaše invazivnimi rastlinami in podrtimi drevesi, v torek
delo in trud. Res hvala. Neverjetni ste."
pa je že zasijala v popolni lepoti svojega

Hvala vam. ga. Marta Trček, članica Sveta Krajevne
skupnosti Homec-Nožice

Loška dolina 1

poslanstva.“

Miro Pivar, Domžalec.si

Ljubljana 3
Vsi smo bili čisto presenečeni koliko so naredili v dveh dneh,
sprememba je res fascinantna! Dragi skavti! Pokazali ste, da
ste neskončno odgovorne, organizirane, delovne, duhovite,
iznajdljive in samosvoje osebe. Zgradili ste pot skozi gozd,
za katero je težko verjeti, da ste jo naredili v pičlih dveh
dneh. Izjemno sem
vesela, da sem vas imela
priložnost spoznati in
da ste prispevali dobro
delo Črnučanom, za kar
verjamem, da vam bodo
tudi oni neizmerno
hvaležni!

Maša - prostoRož

Javni zavod Mladi
zmaji, Prostorož in
Združenje
slovenskih
katoliških skavtinj in
skavtov smo združili
moči
#Za
lepše
sobivanje in preuredili
del poti pri Domu
starejših občanov v
Črnučah.
Fino
je
opazovati in biti del dinamike tako srčne skupine mladih. So
v navdih! In hvaležna sem, da sem imela priložnost
soustvarjati z vami. :)

Iskrena hvala. Lep avgust še naprej.
Doris, koordinatorka Mladih zmajev
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Ljubljana 1
V imenu Zavoda Pelikan - Karitas,
program Materinski dom, bi se rad
zahvalil skupini skavtinj in skavtov, ki so
nas obiskali na Litijski cesti v Ljubljani!
Sprejeli smo jih z obilo informacij o
delovanju NVO na področju socialno
varstvenih programov za ljudi v stiski, o
delovanju KARITAS ter načinu dela z
uporabnicami. Nato smo si malo
pogledali okolico in opredelili, kaj bomo
lahko naredili okoli hiše. Nekaj opravil je
bilo možno narediti še isti dan, za ostale
pa smo rabili pripravo in orodje. Ena
skupina deklet je še zabavala eno izmed
najmlajših uporabnic našega doma in
so se vse vživele v igro princes, ki je pod
obvezno vsebovala tudi modno revijo. Z
vidika naših uporabnic je bilo zelo
koristno, da so videle, da se dekleta
niso ustrašila fizičnega dela in
čiščenja z visokotlačnim čistilnikom.
Na koncu se nismo slikali z
uporabnicami, saj četudi se nekdo v tem
trenutku strinja z objavo slike, se
mogoče čez leto ali dve ne bo več strinjal.
Tako da za arhiv samo slika nasmejanih
skavtinj na sveže očiščenih stopnicah.

Ljubljana 2

Super izkušnja. Sicer nismo mel
pojma koliko jih bo zjutraj na zbirnem
mestu, tako da nismo vedeli kakšne
količine nabavit za kosilo. Smo pa
ornh potrenirali prilagodljivost in
skavtsko pripravljenost na vse.

V ponedeljek so skavti prišli
na sestanek, kjer smo jim
predstavili idejo, da bi
svoje znanje in skavtske
izkušnje delili na izletu v
hribe z begunci. Povedali smo jim nekaj koristnih navodil za delo in obnašanje,
nismo pa jim mogli povedati koliko jih bo dejansko prišlo na izlet. Na koncu se
je izkazalo, da jih je bilo več kot ponavadi. Skavti so ustvarili sproščeno
vzdušje, skupina se je odprla in posamezniki so zaupali svoje osebne zgodbe.
Po izletu so vsi zadovoljni vprašali: „A bi mogoče lahko drugo leto tudi kam šli
skupaj s skavti?“, kar je znak, da je bilo dobro.

Maribor 2
V ponedeljek in v torek so se v Sloveniji dogajale zgodbe SREČAnj in dobrih del,
ki jih soustvarjajo skavti. Tudi pri nas v Mariboru. Vsi, 29 otrok, 6 skavtov, 2
Filantropki in škrat Bolfenk, smo se imeli res luštno. Tokrat smo sicer šli z
gondolo do vrha, naslednjič pa gremo peš!

Tjaša Arko, Slovenska Filantropija

Za Maribor, za srečanje skavtov z begunskimi otroci lahko rečem le eno
besedo: SUPER.

Primož Jamšek, Slovenska Filantropija

Primož Jamšek, Filantropija

Moravče 1

Vse dobro do naslednjič, ko se Ljubljana 5
zopet srečamo. Jože Gornik, Izkušnja s skavti nam je bila lepa. Povedali so, da so se pri nas počutili dobro.
Za delo so radi poprijeli. Zanimivo jim je bilo terensko delo na ulici.
ZAVOD PELIKAN - KARITAS

“Bilo je super. Skupaj z njimi smo postavili šotore in šli v gozd
po drva, zakurili ogenj in peli.
So lepo sodelovali, štirje so celo spali v šotoru.”
“Pri njih moraš postaviti meje, kar so nam že v naprej
povedali. Vse zelo dobesedno razumejo.”

Brezdomci so jih medse dobro sprejeli. So tudi že navajeni različnih skupin.

Simona Stegne, Vincencijeva zveza - Dnevni center za brezdomce
„V dnevnem centru za brezdomce je bilo res naporno, ampak
zanimivo. Vsaka izkušnja ti nekaj prinese.“
„Bili smo “na terenu” z njimi po Ljubljani. Vse so nam pokazali.
Ko nekaj čas preživiš z njimi, te spustijo bližje in je drugačna
izkušnja kot iz ulice.“
„Na začetku je bilo presenečenje neprijetno, saj smo
pričakovali, da bomo šli nekam hodit, ne pa na prostovoljno
delo. Delali smo dva dni non-stop.“

Mozirje 1

Ljubljana 4
Luštno je bilo. Na začetku je bilo 9 otrok,
potem pa so še kapljali čez dan.
Gugalnica je bila TOP HIT!
Hvala za idejo oz. pobudo za
sodelovanje, skavti so se res izkazali.

Primož Jamšek, Filantropija
„Zanimivo mi je bilo, kako
zavzeto so sodelovali pri
pripravi kosila v saču, potem pa
jih je tako malo jedlo.“
Preddvor 1

Hvaležni za drugačnost in barvitost sveta.
Skupaj smo preživeli dva čudovita dneva, ki jih voditelji ne
bomo pozabili. Postavljali smo šotore, zakurili ogenj, si
pekli hrenovke, bežali pred dežjem v šotore, igrali
roverčka, se sprehodili čez minsko polje, prepevali in si
delii zgodbe in čas. Hvaležni za #srečanje2019
@skavti_slovenija
Besedam in izraženim izkušnjam, ki so jih napisali vaši in po novem tudi naši
skavti na FB enostavno nimamo kaj dodati. HVALA TUDI V IMENU
ZAPOSLENIH IN NAŠIH UPORABNIKOV ZA NOVE IZKUŠNJE IN DOŽIVETJA.

Lepe dni vam vsem želimo iz VDC SAŠA OE Vrba Nazarje
Vilma Marčinko
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Raznoliko in zabavno. Zanimivo. Delovno.
Beljenje. Red in disciplina.
Presenetilo nas je kako zelo so samooskrbni in
kaj se vse dogaja pri njih. Imajo na primer zelo
zanimiv način dela z otroki: delajo po skupinah,
imajo točno določeno koliko časa delajo in čisto
vsi delajo. Vsa oprema je na mestu in vedno
pripravljena. Presenetilo nas je kako imajo
dodelan sistem.
Zaslužili smo si celo kopanje v bazenu.
Lepo so nas gostili.

Nova Gorica 1
Zapis na FB: Zadnja dva dneva so z nami skavti iz
stegnovagorica1 v okviru akcije po celi Sloveniji,
kjer okrog 500 skavtov pomaga več kot 1200
ljudem v različnih skupinah, društvih, ustanovah,
domovih ipd.. Tako se gradijo novi mostovi
spoštovanja, strpnosti, sočutja in sodelovanja. Pri
nas so pomagali v kuhinji, na vrtu, v počitniškem
varstvu, otroke so učili skavtskih veščin, prebelili
so mladinske prostore...

„Današnja zgodba Vaših
dobrih del, bo še dolgo časa
kljubovala nedotakljivi
minljivosti.“
Dom starejših občanov Novo Mesto

Novo mesto 1
V imenu uporabnikov Varstveno delovnega centra se vam in vsem skavtom iskreno
zahvaljujem za prijetne urice druženja. Skavti so nam polepšali nas vsakdanjik in v naša
srca pripeljali srečo, na obraz pa prešeren nasmeh. Hvaležni smo, da smo se lahko družili
in upamo, da se v prihodnje še srečamo.

Skratka, pridni so in zelo smo jih veseli!
#srecanje2019, #mirenskigrad
#skupajgradimodom
Mirenski grad, Vincencijeva zveza

Medic Tomič Maja, mag. soc. dela, strokovna delavka, VDC Novo Mesto

Današnja zgodba Vaših dobrih del, bo še dolgo časa kljubovala nedotakljivi minljivosti.
Spomini živijo. Živijo, nas bogatijo, osrečujejo in nam bogatijo smisel življenja. V
prepletanju sreče, izkušenj, iskrivosti, znaj in dobrih del, smo neizmerno uživali.
Skupaj smo na naši Domačiji, v objemu narave, telovadili, peli, se spoznavali, ustvarjali,
ter tudi odšli nakupovati v Qlandijo. Z besedo se ne da opisati hvaležnosti in globokega
zadovoljstva, ki sije iz oči naših stanovalcev.

V imenu stanovalcev in delavcev Doma starejših občanov
HVALA VSEM in vsakemu POSAMEZNIKU za nepozabna doživetja.
Petra Mihalič dipl. delovna terapevtka, vodja službe rehabilitacije;
Dom starejših občanov Novo mesto
Poljanska dolina 1

Hvala za vaše 4 skavte, ki ste jih poslali k nam. Bili so zelo prijetni, razgledani in
čustveno inteligentni mladi ljudje, ki so k nam prinesli nekaj lepih trenutkov, za
naše stanovalce. Imeli smo se lepo. Velika hvala v imenu stanovalcev! Če bo še kdaj
priložnost za kaj podobnega, bomo
veseli, če se boste spomnili na nas in
„Če bo še kdaj priložnost za kaj
naše ostarele stanovalce v našem
podobnega, bomo veseli, če se
domu.

Denis Kamnar, Center slepih in
slabovidnih Škofja Loka

boste spomnili na nas.“
Center slepih in slabovidnih Škofja Loka

Prebold-Polzela 1, Šentilj 1, Slovenske gorice 1
Gornja Radgona1
Slovenske Konjice 1

Želela bi se vam zahvaliti za priložnost, da se pokažemo kot dobri
gostitelji. Vsekakor pa ste s svojo prisotnostjo presegli vsa naša
pričakovanja. Kamorkoli sem prišla se je čutilo navdušenje nad
prisotnostjo skavtov. Njihova odprtost, pripravljenost, potrpežljivost in
iskrivost je več kot popestrila življenje naših stanovalcev. In ne samo to. O
tem se bo zagotovo še dolgo govorilo. Spletle so se tople vezi, ki nas bodo
še dolgo grele. Zagotovo pa to za nas ni zadnje srečanje in bi si želeli, da
postane takšno druženje tradicionalno.

„Vsekakor pa ste s svojo
prisotnostjo presegli vsa
naša pričakovanja.“
Maribor 1

SVZ Hrastovec

Hvala vam za vse in do snidenja,
PETRA HAMERŠAK, prof. def., strokovna vodja SVZ
Hrastovec
Za stege: Maribor 1, Gornja Radgona 1,
Prebold-Polzela 1, Slovenske gorice 1, Slovenske
Konjice 1, Šentilj 1

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje z vašimi,
našimi skavti - voditelji v imenu stanovalcev in delavcev
DBE Voličina. Skupaj smo preživeli prijetne urice, dneve.
Najprej moramo biti hvaležni njihovim staršem za
dobro vzgojo, da so jim privzgojili sočutje do
sočloveka, jim predstavili srčnost do ljudi s posebnimi
potrebami. Za mlade skavte je to odlična popotnica v
življenje. Vsem nam so predstavili kaj pomeni biti član
skavtske organizacije, skupaj smo zakurili ogenj, si pripravili
skupno večerjo, zapeli pesem. Predvsem pa je pomembno,
da so našim stanovalcem popestrili dneve, jih spremljali v
trgovino, na kavico, kar pa je najbolj pomembno, da so jim
prisluhnili, jih poslušali. Skupaj smo praznovali rojstni dan,
igrali družabne igre, zapeli pesmi ...

Na koncu še enkrat najlepša hvala za vse kar smo
lepega in dobrega doživeli skupaj z vami.
Marjeta Kurbos, SVZ Hrastovec (enota Voličina)
Za stege: Prebold-Polzela 1, Slovenske gorice 1,
Šentilj 1
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Ptuj 1
Postojna 1
Veliko smo pripravili, ampak hitro ugotovili, da je že samo
druženje in pogovor dovolj. Povedali so nam svoje zgodbe,
tudi tiste težke, ki so na trenutke obremenjujoče za
poslušalca. Mogoče včasih nismo vedeli kaj sploh
odgovoriti oz. ali je dovolj zgolj biti tam in ga poslušati.

Preska 1

V Kriznem centru za otroke - Hiši zavetja Palčica v
Grosuplju so skavti pomagali čistiti in s tem omogočili
bolj udobno bivanje otrokom ter se z njimi družili in
igrali.

Sežana1
Nekateri varovanci so zelo
uživali, so kar vreščali zraven. Šli
smo se igre, banse. Niso sicer
vsega zmogli, ampak so bili zelo
navdušeni.

Radovljica 1

5. AVGUSTA so radovljiški skavti obiskali program
KOMUNE: SKUPNOST ŽAREK in z nami preživeli ves
dan. Skupaj smo delali, kuhali, vozili in zlagali drva,
jedli, peli, se kopali v Savi, pekli torto, si izdelali lesene
mucke ter predvsem podelili življenjske izkušnje. 6.
Jelka Rostohar Božič, avgusta pa so skavti obiskali otroke in mlade iz
vodja tabora v Portorožu dnevnega centra: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA na
Jesenicah. Gre za skupino študentov, starih med 20 in
23 let, polnih energije, delavnosti in praktičnega
So zelo prijazni, so
znanja. Otroke in mlade so popeljali v svet skavtskih
pravi sončki.
veščin in jih učili delati vozle, zapestnice, enostavna
nosila, dopoldne pa so popestrili tudi z glasbo:
prepevanjem in igranjem na inštrumente. Otroci in
mladi so bili druženja zelo veseli, še posebno, ker
je bilo obogateno s praktičnimi izkušnjami in
igrami. Srečanje smo zaključili s pripravo kosila in se
poslovili s skavtskim pozdravom.

Hvala za to lepo izkušnjo, obogatila je oba naša
programa in razveselila kar nekaj vključenih.
Ivanka Berčan, predsednica in Veronika Šuštar,
društvo Žarek

Ribnica 1

Stik s tovrstnimi ljudmi je bil zame prva izkušnja z začetno
neprijetnostjo, potem je bilo pa v redu.

Škoﬁje 1
Skavti iz Škofij so dobro delo opravili na Hrvaškem - na glasbenem
taboru Zveze Sožitje v Savudriji.
„Super smo se imeli. Skupina jih je super sprejela, skavti so se
odlično vklopili in verjamem, da so odnesli s seboj veliko bogatih
izkušenj, pomembnih za njihovo nadaljnje delo in življenje. Delati s
skupino 30 naših udeležencev je namreč včasih kot delati s skupino
300-ih. Toliko zgodb in dogajanj naenkrat, na enem mestu.“

Aleksander Rogina, vodja tabora

„Prinesli so tudi veliko smeha,
pesmi in veselja v skupnost. Bil
je res lep dan in za spomin na
Skavte na ostaja njihovo vodilo:
Narediti vsak dan eno dobro delo.“
Društvo Žarek

Šentjur 1 - z VDC Šentjur v terme Zreče

Z uporabniki v domu smo se pogovarjali in naredili dela v okolici.
Zvečer smo zakurili ogenj in smo se skupaj igrali roverček.

Najprej ne veš kaj bi se šli, ker jih ne poznaš in ima vsak
svoje posebnosti zato je najbolje, da upoštevaš varuhinje.
Pravzaprav pa jim je dovolj že to, da so se družili z nami in
počutili koristne, ker so nam pomagali pometat.

Gospa, ki smo ji pomagali je rekla, da še nikoli ni bila
tako srečna in da je to pravi čudež, da dobiš take ljudi.
Osrečili smo gospo in z veseljem smo delali na vrtu.
Ampak bili smo le en dan, bi lahko kaj več delali.

Bilo je zanimivo, ker še nismo bili in smo spoznali te otroke
ter videli kako dejansko to izgleda.
Skavti iz Sežane, ki so obiskali
udeležence iz društva Sožitje,
so odlično opravili svojo
nalogo. Pokazali so nam
veliko iger, ki smo jih
praktično že pozabili in smo
jih zopet obudili ob plaži.
Lepo smo jih sprejeli s kavico
in sokom, danes z lubenico, za
koncu v zahvalo so se
posladkali še s sladoledom.
Tudi oni so bili zelo
gostoljubni, saj so nam
ponudili
odlične
kekse.
Poslovili smo se drug od
drugega, si pomahali in
želimo si, da se prihodnje leto
spet snidemo.

Super je bilo. Bili so navdušeni in smo se odločili,
da bomo še naprej sodelovali.
Prej sploh nismo vedeli, da obstajajo.

Bili so nas zelo veseli, so zelo odprti ljudje.
Rakova steza 1
V veliko veselje nam je bilo sodelovati z vašimi skavti. S
skupnimi močmi smo obnovili naša igrala, pospravili
zelišča, se igrali družabne igre in na koncu še ohladili v
bazenu. Zahvaljujemo se Vam, da ste izbrali našo
ustanovo in se priporočamo še za prihodnje leto.

Za nas je bila to nova izkušnja.
Nekateri se niso takoj pogovarjali, na koncu jih pa
ustavit nismo mogli.
Ko smo se poslavljali so nas vse objeli in rekli naj še
pridemo. Za obe strani je bilo zelo koristno.

Hvala! Lep pozdrav iz Dobrne, Vesna
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Škofja Loka 1

Šentjernej 1
Velika hvala vam, ker ste nam omogočili to izkušnjo, ki
nam je bila vsem v veliko spodbudo, veselje in čast. Skavti
so nas presenetili s svojim navdušenjem, ko so izvedeli, kaj
smo pripravili za njih ter ustvarjalnostjo, natančnostjo in
iznajdljivostjo, s katero so se lotili svoje 1. naloge posodobitev, prenovitev otroškega igrala. Pripravili smo
jim barve, čopiče, nekaj smirkovega papirja ... za ostalo so
vse poskrbeli sami. Menim, da otroci, ki so se družili s
šentjernejskimi skavti ne bodo pozabili te izkušnje,
podprte s poučno zgodbo, igro in predvsem
sproščenim in odgovornim odnosom, s katerim so
skavti pristopili k izvršitvi svoje naloge.

Kocman Kuhar Zlatka, pom. ravnateljice

Skupno druženje s skavti je našim uporabnikom VDC Kranj, bivalne enote
Škofja Loka predstavljalo izjemno izkušnjo, predvsem jim je popestrilo
dopustniški čas in jim razgibalo življenje v bivalni enoti. Celotno druženje,
zlasti pa skupni piknik, s katerim smo zaokrožili naše sodelovanje, je vsem
nam pustilo lepe spomine in nas obogatilo z novimi izkušnjami. Skavti so
se izkazali, kot zelo dobri organizatorji. Hitro smo se uspeli dogovoriti,
kako bodo potekale aktivnosti, kar so tudi tudi odlično in suvereno izvedli.
Izpostaviti in pohvaliti moramo njihov izjemen čut za sočloveka. Naše
uporabnike so sprejemali enakovredno, spoštljivo, hkrati pa so se
znali v komunikaciji ustrezno približati njihovim zmožnostim
razumevanja in funkcioniranja. Uporabniki so s skavti hitro navezali
zaupljiv odnos in z njimi delili tudi lastne izkušnje in jim pobližje predstavili
življenje v bivalni enoti,
„Skavti so se izkazali kot
katera jim nadomešča
dom. Uporabniki so izrazili
zelo dobri organizatorji.“
VDC Kranj - bivalna enota Škofja Loka
željo, da bi v bodoče še kdaj
skupaj sodelovali. Enako
tudi mi (zaposleni) si želimo čim več takšnih sodelovanj. Prizadevamo si, da
s tovrstnim povezovanjem in sodelovanjem z raznimi društvi in lokalno
skupnostjo, našim uporabnikom širimo priložnosti, jim bogatimo njihovo
vsakdanje življenje, socialno mrežo ter obenem sledimo ciljem njihove čim
večje normalizacije in inkluzije.

Preko zanimive zgodbe so nam skavti predstavili svoje
dejavnosti, ki so otrokom pomagale pri razvijanju njihove
pozornosti, pomnjenja, gibljivosti ter odkrivati pozitiven
čut za naravo. Otroci so se tudi zelo razveselili
prenovljenega igrala, ki so ga skavti na novo prebarvali z Urška Mlekuž, strokovna delavka
mavričnimi barvami. Želijo si, da nas kmalu spet obiščejo.

Velenje 1

Zapis na FB Zavoda Krog:
[2 DAN] Veliko dobrega smo skupaj s @skavti_slovenija in
Ljudsko univerzo Velenje opravili tudi danes #OEVelenje.
Hvala vsem!!!
Sreča je v SREČAnju.
#taborvoditeljev #srečanje2019 #dobradela #skavtisozakon
#bodipripravljen #mladostkideluje

Admira Robin, Zavod Krog
Bilo je luštno, v centru Velenja smo imeli
delavnice za 40-50 otrok priseljenjcev.
Lahko bi kaj več delali, nam je bilo malo
premalo. Bili smo pripravljeni na več.
V spominu nam bo ostal ples prvi dan, ko nam
je gostiteljica pokazala en ples potem je pa
rekla, da nas hoče vse videti kako plešemo in je
začela odmikat mize.
V Velenju smo navajeni priseljencev, ampak smo
spoznali novo organizacijo s katero bomo še v
prihodnje sodelovali.

Vzgojiteljice vrtca Čebelica Šentjernej

„Res je sreča v srečanju in
veseli smo, da smo jih
pobliže spoznali ter da smo
bili del njihovega življenja
vsaj nekaj ur.“
Kocman Kuhar Zlatka, Vrtec Čebelica Šentjernej

Vrhnika 1

Tolmin 1

Tržišče 1
Skavti iz Tržišča so spoznali
Društvo OZARA - društvo
za boljšo kakovost življenja
v Sevnici. Prvi dan so
pomagali 85-letni gospe,
drugi dan pa so izvedli
glasbeno
druženje
s
starejšimi uporabniki, člani
društva. Potrdilo se je, da je
glasba univerzalni jezik in
da ugodno vpliva na
zdravje, počutje.

„Druženje je bilo super,
stkali smo nova poznanstva.“

Skupaj s skavti - prostovoljci - Nežo, Mojco, Tejo in Matijem (lahko sem tudi
koga preimenovala, se opravičujem) smo preživeli prečudovita dva dneva. Po
predstavitvenem uvodu v ponedeljek smo se razdelili v skupine, kjer so nam
skavtje nudili pomoč pri grabljenju ravno pokošene trave, pomoč pri
spremstvu naših uporabnikov na sprehod, imeli smo tudi literarni kotiček,
kjer je skavtinja prebrala zgodbo našim uporabnikom, ter igranje družabnih
iger (človek ne jezi se). Skavtje so nam nudili pomoč pri razdeljevanju kosila
našim uporabnikom. Po kosilu je sledil krajši počitek, nato pa malica, odhod
na kopanje k Soči ali pa priprava večerje in družaben zaključek po večerji. V
torek smo pozajtrkovali, nato smo se odpravili na sprehode, sledilo je
postavljanje šotora, zaključno srečanje in kosilo. Nežo, Mojco, Tejo in Matija
lahko samo pohvalimo. Do naših uporabnikov so bili spoštljivi,
upoštevali njihova mnenja, želje, bili so jim enakovredni partnerji v
pogovoru. Uporabniki so jim zaželeli veselja, zdravja, da bi nas še obiskali,
povedali so, da jim je bilo lepo skupaj z njimi. Naš uporabnik jim je v spomin
narisal risbo. Zelo so bili veseli, ko jim je Neža povedala, da bodo lesene
ščipalkice (katere so jim uporabniki podarili) pritrdili na rutke v znak
prijateljstva.

Nisem bila zraven, ampak vrnitev naših uporabnikov v VDC
je povedala vse. Vrnili so se nasmejani, navdušeni, polni
novih doživetij in zgodb. Vsi so sicer prišli z novim
deodorantom – aroma dim ??, ampak tudi to paše k zgodbi.

Alenka Šajn, VDC Vrhnika

Vrhniški skavti so se res potrudili in nam polepšali dan =).

Marko Metljak, VDC Vrhnika

Hvala, da ste našim uporabnikom in tudi zaposlenim polepšali dni.
Upam, da se še kdaj srečamo. Srečno.
Aleksandra Božič, vodja VDC

„Uporabniki so prosili, da bi jim posodili
šotor, da bi lahko na našem dvorišču kdaj
v njem prespali.“
VDC Tolmin

Tanja Kavčič, Sonček Krško
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Zagorje 1

Žiri 1

SREČAnje skavtskih voditeljev je potekalo tudi v Varstveno delovnem centru
Zagorje. Našim stanovalcem ste omogočili povsem novo izkušnjo, stik z naravo,
zavedanje lastnih čutil. Poleg tega ste jim podarili največ kar lahko mlad
človek podari bližnjemu. Svoj čas, svoje veselje, energijo in mladostno
razigranost. Hvala in dobrodošli še kdaj med nami.
SR(E)ČNO sodelovanje mladih skavtov z našimi stanovalci z željo po nadaljnji
povezanosti v skupnih projektih, vam želim

Hedvika Kovač, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi
Kljub temu, da smo včerajšnji dan začeli v rahli negotovosti,
zaskrbljenosti ter s kančkom strahu, moramo povedati, da sta
bila to z naše strani zelo lepo preživeta dneva. Gre za edinstveno
izkušnjo, preko katere smo razbili marsikateri predsodek,
osebnostno zrastli, predvsem pa spletli nova prijateljstva.

V našem vrtcu smo bili zelo veseli obiska vaših skavtov.
Otroci so jih najprej radovedno opazovali, potem pa so jih hitro
vključili v svojo igro. Predvsem Oskar se je moral hitro podati v
nogometne vode, ostale pa so čakali vrteči obroči in pisane krede.
Njihove skupne umetnine še sedaj krasijo asfaltno površino pred vrtcem. V času počitka so skavti hitro poprijeli za
delo. Pomagali so pri razvrščanju materiala in igrač v omare, čiščenju igral, posejali so travo in še veliko drugega.
Popoldan so otroci z navdušenjem skupaj z njimi ustvarjali s plastelinom (že pogrešamo nekoga, ki bi znova in znova
ustvarjal komarje in kače ;)). Prav posebno doživetje nas je čakalo v torek, ko so skavti pripravili sprehod v gozd. Tam
so otroci uživali na čutnih poteh, tipali z rokami in nogami, tiskali liste in si ogledovali odlitke tačk gozdnih živali. Pa
še čas za igro na igrišču se je našel. Otroci so bili navdušeni nad obiskom in druženjem, mi pa smo zelo hvaležni tako
za prijetno druženje kot za vso pomoč in delo, ki
Prvi dan smo se spoznavali in drugi dan delavnice
so ga opravili.

56 SREČAnj so gostili:

Železniki 1
V imenu uporabnikov CUDV Radovljica se
zahvaljujem za obisk skavtov. Uporabniki so
preživeli dva zanimiva dneva. Tu bom posebej
izpostavila uporabnike s težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju, saj so se
posvetili tudi njim in posebej zanje pripravili
aktivnost na oddelku, ker se vsi niso mogli
družiti zunaj v skupini. Tako da srčna hvala.
Kljub temu, da niso vidne reakcije o
zadovoljstvu, lahko verjamete, da so bili
presrečni in zelo zadovoljni. Zaposleni, ki že
vrsto let delajo z njimi prepoznajo vsako
mimiko njihovega obraza in ja- bili so srečni, bili
so zadovoljni, tako da res in še enkrat - HVALA!
Hvala tudi v imenu uporabnikov z višjimi
sposobnostmi za sodelovanje, vključevanje, ko
so jih povabili h kuhanju kave in klepetu. In
vsem aktivnostim, ki so jim bile nudene. Hvala.
Bilo jim je všeč in bi ponovili.

Petra Hubad Gabršček, soc.delavka CUDV
Radovljica

čutil v gozdu.

Najlepša hvala za vse in upamo,
da se še kdaj vidimo.
Bodite pripravljeni!
Lep dan želimo, Vrtec pri Sv. Ani - Žiri

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Center starejših Cerknica
Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič (CUDV Draga), Dom na Škofljici
Matevža Langusa Radovljica
Črna na Koroškem
Dobrna
Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
Domovi starejših občanov
DSO Črnomelj
DSO Novo mesto
Društvo OZARA Slovenija – Nacionalno združenje za
kakovost življenja (enota Sevnica)
Društvo Projekt Človek
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Mirenski grad
Ljubljana
Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega
spektra - Aspergerjev sindrom (Center ASPI)
Društvo Žarek
Javni zavod Mladi zmaji in KD ProstoRož
Karitas Slovenije
YoungCaritas
Vrtec Dominik Savio, Domžale
Zavod Pelikan, Materinski dom LJ
Krajevna skupnost Homec
Krizni centra za otroke - Hiša zavetja Palčica
Osnovna šola Roje (vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami)
Rdeči križ
Kamnik
Idrija
Slovenska filantropija, Dnevni center za migrante
Ljubljana
Maribor
Socialno varstveni zavod Hrastovec
enota Maribor
enota Zrkovci
enota Voličina
enota Apače
Večnamenska kmetija Rožengrunt
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje (enota Ajdovščina)

Otroci so nam govorili gospa in stric.
Uredili smo tudi vrtec in igrala.
Varstveno delovni center
INCE, bivalna enota Naša Hiša
Kranj, bivalna enota Škofja Loka
Novo mesto
Saša, Enota Vrba
Šentjur
Tolmin
Vrhnika
Zagorje ob Savi
Vrtec
Vrtec Čebelica, Šentjernej
Vrtec pri Sv. Ani, Žiri
Vzgojni zavod Planina
Zavod KROG
Zavod Racio social
Združenje gluho slepih Slovenije DLAN
Združenje invalidov - Forum Slovenije
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje
tabor v Kranjski Gori
počitniško varstvo v Ljubljani
Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Center Sonček Celje
Center Sonček Krško
Zveza Sožitje
Kuharski tabor v Ratečah pri Planici
(izvajalec društvo Mali princ iz Novega mesta)

Doživljajski tabor "Športne igre v Portorožu"
Doživljajski tabor "Znamenitosti v Izoli"
Glasbeni tabor v Savudriji
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