Užsienio ryšių skyrius net ir vasarą nemiega – siūlo jums užeiti į
naująjį projektą skautatinklyje „Tarptautinės galimybės“, kurį
galima rasti adresu
http://www.skautai.lt/group/wall/groupId/376. Čia galima rasti
visą svarbią informaciją, norint su savo draugove ar skautų grupe
išvykti į užsienį, sukurti tarptautinį projektą, surasti draugų
skautų svečiose šalyse ar paklausti kokio klausimo apie skautus
Zimbabvėje, o gal apie tai, kas naujo vyksta WOSM Europos
regione..Siūlome jums pasiskaityti plačiau, kuo gali būti
naudingas ir ką siūlo Užsienio ryšių skyrius:

Tarptautiniai renginiai ir mokymai
Lietuvos skautijos nariams siūloma aktyviai sekti ir stebėti skautatinklio oficialias naujienas apie tarptautinius
renginius bei stovyklas. Detalesnę informaciją visuomet galima gauti susisiekus su Užsienio ryšių skyriaus nariais ar
vedėja, kurios kontaktus taip pat galima rasti skautai.lt puslapyje. Skyrius apie svarbiausius renginius ir galimybes
informuoja kraštų atstovus, kurie savo ruožtu perduoda informaciją tuntams ir draugovėms.
Į URS galima ir siūloma kreiptis ne tik norint išsiaiškinti asmenines galimybes, bet taip pat aktyviai skatiname vienetų
vadovus teirautis ir domėtis, kaip jie galėtų vykdomą skautų programą papildyti tarptautiniu skautavimu, kuris yra
vienas iš svarbesnių skautavimo aspektų.
Taigi, kokios pagalbos galima tikėtis iš Užsienio ryšių skyriaus?






Gauti patarimų, kaip susiplanuoti išvyką, kelionę į užsienį skautiškais tikslais
Sužinoti apie tarptautines skautiškas savanorystės galimybes
Sužinoti daugiau apie tarptautines aktualijas pasaulyje ir skautiškoje veikloje
Sužinoti daugiau apie užsienio skautų veiklas, organizacijas
Gauti užsienio skautų kontaktų, norint vykdyti bendras veiklas

Ką daryti jeigu noriu išvažiuoti į užsienį su savo draugove?
Kasmet vyksta daugybė renginių ir tarptautinių stovyklų, kuriose kviečiami dalyvauti Lietuvos skautijos nariai. Norint
išvykti reikia surinkti draugų skautų būrį, vadovą ir užsiregistruoti į renginį. Tam padaryti yra begalės skirtingų būdų.
Vienetai labai skatinami imtis iniciatyvų ir bendrauti su draugais skautais iš užsienio šalių, galbūt kartą susitikus –
toliau palaikyti kontaktą ir planuoti ateities veiklas. Yra daug fondų ir pavienių asmenų, kurie tikslingai skiria paramą
ar finansavimą puikiems projektams ir iniciatyvoms (apie tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą daugiau informacijos
galima rasti www.jtba.lt). Ruošiantis tarptautiniui iššūkiui svarbu iš anksto pagalvoti apie lėšas bei pasiruošti lėšų
pritraukimo planą. Užsienio šalių skautų kontaktus visuomet galima gauti iš Užsienio ryšių skyriaus, kuris padės
susisiekti ir rasti partnerių iniciatyvai.

Iniciatyvos pavyzdys: puikus Kauno krašto, Vilkijos tunto Youth in Action finansuotas projektas „Emigrant Birds“, į
Vilkiją sukvietęs skautų iš bene penkių skirtingų užsienio šalių. Skautai viso projekto metu bendravo, dalinosi žiniomis
bei gilino jas emigracijos tematika.
Ką svarbu žinoti išvykstant?
Jeigu sugalvojote įdomų projektą ir vykstate į svečius pas užsienio skautus, o galbūt į stovyklą ar žygį – apie tai būtina
informuoti Lietuvos skautijos Užsienio ryšių skyrių. Skyrius kasmet susiduria su įvairiausiomis keistomis situacijomis labai svarbu, kad žinotume, kur kokie nariai yra išvykę ir, esant reikalui, nedelsiant galėtume jiems visokeriopai
padėti.
Taip pat skautai, išvykstantys į užsienį, privalo būti apsidraudę draudimu, kuris garantuotų žalos padengimą esant
sveikatos sutrikimams, nelaimingiems įvykiams kelionės metu ar patyrus kitokią materialinę žalą.
Kitas svarbus aspektas išvykstant – Europoje ir kitose pasaulio šalyse vyraujančios kultūros yra skirtingos ir specifinės,
galbūt kartais priimtinos tik tos šalies gyventojams. Nereikia pasimesti kebliose situacijose ir suprasti, kad tai kas
priimtina vienam, nebūtinai yra aišku ir suprantama kitam žmogui. Skautų pasaulyje yra labai daug, turinčių savo
ypatybes – vienos organizacijos yra religinės, kitos propaguoja laisvą žmogaus pasirinkimą religijos atžvilgiu, vienų
nariai yra galbūt tik sesės arba tik broliai. Svarbu žinoti, kad visi skautai laikosi bendrų principų ir judėjimo idėjų, bet
ne visuomet reikia aklai pasitikėti nepažįstamu žmogumi užsienio šalyje.

Sekite URS skelbimus ir žinutes naujame skautatinklio projekte bei oficialiose naujienose! Publikuokite savo istorijas
bei nuotraukas iš stovyklų bei kelionių!
O jeigu esi inovatyvus, trokštantis naujų žinių ir įgūdžių tarpkultūrinėse erdvėse bei tau yra daugiau nei 17 metų –
prisijunk prie mūsų! Bet kokiais klausimais į Užsienio ryšių skyrių kreiptis galima rašant elektroninį laišką
international@skautai.lt

Užsienio ryšių skyriaus informacija

