
Czym jest 
organizacja Scouts en Gidsen?

Scouts en Gidsen to organizacja oferująca zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z Flandrii i Brukseli.

Skauting to przeżywanie przygód podczas 
zabaw, a także odkrywanie okolicy, przyrody 

i świata wspólnie z innymi dziećmi.
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Czym zajmuje   
się organizacja Scouts en Gidsen?
Skauci to grupa dzieci i młodzieży w wieku od 6 (lub pierwszego 
roku szkoły) do 18 lat.  W każdą sobotę lub niedzielę organizujemy 
wspólne zajęcia. W ten sposób przyjemnie spędzisz czas w grupie 
dzieci w podobnym wieku.

Lubisz bawić się, grać i uprawiać sport na powietrzu? W takim razie 
skauci mogą być czymś dla Ciebie!

Ze skautami bawisz się, grasz i ruszasz, przeżywasz przygody i 
poznajesz nowych przyjaciół. Każdego tygodnia robisz coś innego 
w bezpiecznym otoczeniu. Wszyscy są mile widziani.

Zanim się zapiszesz, możesz trzy razy próbnie dołączyć do grupy 
w okolicy. Możesz w ten sposób sprawdzić, czy skauci są czymś dla 
Ciebie.

W lecie jeździmy razem na obóz. Jesteś wtedy kilka dni poza 
domem, zostajesz na noc i uczysz się samodzielności. To 
ekscytujące!

Scouts en Gidsen Vlaanderen to niderlandzkojęzyczna organizacja 
młodzieżowa. Jeszcze nie mówisz po niderlandzku? Nie ma 
problemu! Instruktorzy i inne dzieci Ci pomogą! Podczas wspólnych 
zabaw w przyjemny sposób ćwiczysz mówienie po niderlandzku.

Czy wiesz, że
Istnieją także skauci morscy. Te grupy organizują dużo zajęć nad 
wodą. Od poziomu młodzika uczysz się pływać i nawigować łodzią.

Są także grupy dla osób z upośledzeniem. W naszych grupach 
Akabe, dzieci z upośledzeniem lub dzieci, które wymagają 
szczególnej uwagi otrzymują dodatkowe wsparcie.

Dlaczego  
Scouts en Gidsen są fajną grupą dla 
dzieci i młodzieży?
Skauting to coś więcej niż tylko zabawa. Wspólnie wyruszamy 
na poszukiwanie przygód w gminie, lesie lub na placu w okolicy. 
Wspólnie odkrywamy świat, zawieramy nowe przyjaźnie i 
pomagamy sobie wzajemnie. 

Skauting organizuje zajęcia dla grup dzieci w podobnym wieku:

W zuchach (kapoenen, od 6-8 lat) 
... bawisz się. Uczysz się nowych rzeczy. Wspólnie z instruktorami. 
I innymi zuchami. 

W tropicielach (welpen en kabouters, od 8-11 lat) 
... przeżywasz przygody. Bawisz się z przyjaciółmi. Za każdym 
razem odkrywasz coś nowego i uczysz się współpracować.

W odkrywcach (jonggivers, od 11-14 lat) 
... uczysz się samodzielności. Budowanie szałasu, wędrowanie, 
gotowanie. Lub ekscytująca zabawa w lesie. Każdego tygodnia 
robisz coś innego, jednak zawsze z przyjaciółmi.

W zwiadowcach (givers, od14-16 lat) 
… podejmujesz wyzwania. Nowe techniki, pełne wyzwań gry 
lub samodzielne wymyślanie aktywności. Bo najważniejsze jest 
przyjemne spędzanie czasu z przyjaciółmi.

W wędrownikach (jins, od 16-17 lat) 
... masz najlepszy czas w swoim życiu. Wspólnie z przyjaciółmi 
samodzielnie ustalacie, co będziecie robić. Jest to ostatni rok przed 
dobyciem stopnia instruktora. Samodzielne decydujecie, gdzie 
rozbijecie obóz, zrealiujecie szalone projekty... Świetna sprawa!

W instruktorach (leiding, od 18 lat) 
... odpowiadasz za organizowanie aktywności wspólnie z 
innymi instruktorami. Jesteś opiekunem dla zuchów, tropicieli i 
odkrywców. Wspólnie bawicie się i uczycie odpowiedzialności za 
innych członków.



€

Kto opiekuje się dziećmi?
Instruktorzy organizują ciekawe i ekscytujące aktywności dla 
dzieci. Są nimi młodzi, radośni woluntariusze. Każdego tygodnia, 
pełni entuzjazmu, uczestniczą w grach i zabawach. Instruktorzy są 
wspierani przez organizację Scouts en Gidsen Vlaanderen i mogą 
uczestniczyć w rozmaitych szkoleniach, mających na celu rozwój 
kompetencji kursantów. Instruktorzy uczą się kierować dziećmi, 
poznają różne gry i zabawy, techniki, zasady bezpieczeństwa, 
pierwszej pomocy i wiele więcej. 

Gdzie można znaleźć skautów?
W całej Flandrii i Brukseli działa prawie 500 grup skautów. Można 
je znaleźć w Internecie i skontaktować się z nimi przez stronę 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepenzoeker

Ile kosztuje członkostwo?
Opłata wpisowa do skautów mieści się w przedziale 40€ - 50€ za 
rok. Dla każdej grupy wysokość składek jest inna. Dlatego najlepiej 
zapytać o dokładną kwotę bezpośrednio w konkretnej grupie.

Ze wspomnianych składek skauci opłacają materiały do zabaw i 
gier, lokale i ubezpieczenia. Co, jeśli zdarzy się wypadek w czasie 
pobytu ze skautami lub w drodze z/do domu? Twoje dziecko 
objęte jest ubezpieczeniem Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Udział w obozie letnim  jest objęty dodatkową opłatą. Średnia 
stawka wynosi to 17 euro za dzień. Za te pieniądze instruktorzy 
opłacają noclegi, materiały, jedzenie i wszystkie zajęcia. 

Część opłaty wpisowej można odzyskać z funduszu 
ubezpieczeniowego lub karty UitPas. Więcej informacji  można 
otrzymać od instruktora, w lokalnym oddziale skautingu lub od 
funduszu ubezpieczeniowego.

Jeżeli opłata wpisowa lub oplata za obóz jest za wysoka, Scouts 
en Gidsen Vlaanderen może udzielić zniżki. Odbywa się to w 
ramach Scouting Op Maat (Skauting na miarę) i można o nią 
zawnioskować u instruktora grupy. 

Mundurek skauta
Poznajesz ten strój? To mundurek skauta. Jeżeli go założysz, 
wszyscy będą wiedzieć, że jesteś skautem. Większość grup ma 
sklep z używanymi strojami, w którym można dokonać zakupu. 
Grupy samodzielnie decydują czy noszą mundurek , czy nie.

Także na zakup mundurka można otrzymać zniżkę.


