Spreminjamo svet na bolje.

Programsko poročilo: april 2019 – januar 2020
Bovec, 7. marec 2020

Izvršni odbor (IO) ZBOKSS, izvoljen na Svetu Združenja v Postojni 9. marca 2019,
in sicer v sestavi: načelnik Jure Vrhovnik, podnačelnik Peter Šuštar, duhovni
asistent brat Primož Kovač, tajnica Silva Vrhovnik, poverjenica za finance Anita
Šuštar, poverjenica za program Aleksandra Pintarič Kaczynska, poverjenica za
mednarodne odnose Nataša Bartol.
V 1. letu mandata IO ZBOKSS v novi sestavi, to je od aprila 2019, ko smo prevzeli
posle od prejšnjega IO, do konca januarja 2020 smo koordinirali, soorganizirali in
izpeljali več programskih aktivnosti, ki so bile namenjene vsem članicam in
članom ZBOKSS. Predmetno poročilo se pa ne nanaša na ostale aktivnosti, ki jih
so na svojo pobudo organizirale posamezne bratovščine in ki so namenjene
vsem članom ZBOKSS, pa tudi na druge aktivnosti, ki jih organizirajo tuja
združenja odraslih skavtov.
Za naš triletni mandat smo izbrali geslo KREPIMO KORENINE, ker smo po
preučitvi trenutnega stanja in potreb ugotovili, da se moramo zavedati naših
korenin, tako v smislu pripadnosti slovenskemu narodu kot tudi evropski kulturi
in vrednotam, ki so zrasle iz moralnih načel katoliške vere. Vse programske
aktivnosti, ki smo jih že in še bomo organizirali, poskušamo torej osmisliti v
skladu z izbranim geslom.
Programske aktivnosti v času od aprila 2019 do januarja 2020:
18. maj 2019, Celje – Dan veščin, v sodelovanju s Skavtsko akademijo (SKA), ki je
izvedla za prijavljene 4 delavnice: prvo pomoč, orientacijo, pioniristiko
(zgradbarstvo), ognje in pripravo hrane.
Prijavljenih: 35 članov iz 10 bratovščin (Celje1, Celje2, Kranj1, Kranj2, Domžale,
Grosuplje, Mozirje, Velenje, Škofije, Škofljica)
1. junij 2019, Kočevski rog – pomoč pri organizaciji spominske slovesnosti
(redarstvo) ter sodelovanje pri maši pri kapeli Brezmejnega Božjega usmiljenja
ob grobišču pod Krenom, ki jo je organizirala Nova Slovenska zaveza.
Prijavljenih: 14 članov iz 4 bratovščin: Grosupeljske korenine, Buški gamsi,
Rakova Steza, Škofljica.
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15. junij 2019, Brezje – pomoč starejšim in nepokretnim osebam v času
letošnjega, že 51. srečanja bolnikov in invalidov na Brezjah, ki sta ga organizirali
Ognjišče in Slovenska karitas.
Prijavljenih: 31 članov iz 8 bratovščin: Cerkno, Jeseniške grče, Veseli osli, Ribniški
polhi, Velenje, Kranjske sove, Grosupeljske korenine, Buški gamsi.
28. julij – 6. avgust 2019, Kančevci – služenje na letovanju družin iz Vere in luči
2019 v Kančevcih, ki ga organizira Vera in luč.
18. september – 22. september 2019, Assisi – skavtsko romanje po poteh sv.
Frančiška.
Prijavljenih: 22 članov iz 7 bratovščin (Celje1, Celje2, Kranj1, Velenje, Ribnica,
Bovec, Cerkno).
12. oktober 2019, travnik pod Jamnikom – začetek skavtskega leta in pohod na
Jamnik, v sodelovanju z bratovščino Kranj.
Prijavljenih: 73 članov iz 15 bratovščin (Cerkno, Celje1, Celje2, Brezovica, Bovec,
Domžale, Grosuplje, Fužine, Štepanja vas, Ježica, Ribnica, Škofljica, Velenje,
Rakova steza, Kranj , Mozirje)
21. december 2019, Koper – skavtsko srečanje z delitvijo Luči miru iz Betlehema v
okviru skupine Alpe Adria (slovenski, italijanski, avstrijski in zamejski slovenski
odrasli skavti).
Prijavljenih: 77 članov ZBOKSS, 116 iz ostalih držav, skupaj 193 udeležencev.
25. januar 2020, Frankolovo – srečanje voditeljev ZBOKSS, v sodelovanju s SKA in
bratovščino Rakova Steza Frankolovo.
Prijavljenih: 33 članov iz 15 bratovščin (Kranj 1, Frankolovo, Škofja Loka, Fužine,
Bovec, Mozirje, Domžale, Ribnica, Škofljica, Celje 2, Brezovica, Štepanja vas,
Velenje, Šentjur, Ježica).

Poverjenica za program
Aleksandra Pintarič Kaczyńska
Preudarna kavka
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