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 To, čo odovzdáme iným, je len na nás. Staňme sa inšpiráciou a 

nechajme sa inšpirovať. Môže to byť roverské stretnutie v klubovni, v 

mestskej knižnici, pod vŕbou, v čajovni, alebo niekde cez skype. Miesto je 

príjemné, ale tým hlavným sme my - my a naše myšlienky, nápady a 

zručnosti. INšpiratívNI- to sú INšpiratívni roveri a vodcovia. To si TY. 





"Volám sa Homer a dokážem riadiť jadrovú elektráreň." 

Spomínate si na okrídlenú vetu, ktorá v najrôznejších modifikáciách 

sprevádzala vtipné pásma pri táborákoch, slúžila ako spoľahlivá 

pamäťová súťaž v prostriedkoch hromadnej dopravy, ale aj ako rozvojová 

aktivitka na družinovkách? 

Práve podstata tohto výroku absolútne vystihuje ideu projektu 

INšpiratívNI. A zároveň reflektuje súčasné trendy v oblasti budovania 

kapacít a osobného rozvoja. A Facebooku.
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Je to o zdieľaní. 

Vždy to tak bolo. 

Až na to, že pred nedávnom sociálne siete expandovali zo živej 
reality a ovládli aj globálny virtuálny priestor. 

Inak všetko po starom.


3 dôvody, prečo ľudia zdieľajú obsah:  
Chcú sprostredkovať zaujímavú, užitočnú, významnú, alebo inak relevantnú informáciu druhým

Budujú si vlastnú pozíciu - predstavujú sa ostatným, vytvárajú o sebe určitý obraz, zvyšujú svoj 
status, napĺňajú svoje potreby sebarealizácie

Rozvíjajú vzťahy


Projekt  vychádza z týchto bodov; a predovšetkým z poznania roverov - akčných, kreatívnych a 
inšpiratívnych mladých ľudí, ktorí obsiahnu neuveriteľne široké pole zamerania a zručností. 






“Pokiaľ máš jedno jablko Ty aj ja a vymeníme si ich, stále 
bude mať každý z nás po jednom jablku. Ak však máš 
nápad Ty aj ja a tieto nápady si vymeníme, potom 
budeme mať obaja nápady dva.”   George Bernard Shaw 


Cieľom INšpiratívNYCH je upriamiť pozornosť roverov na 
potenciál, ktorý má každý v sebe a motivovať k obohateniu seba 
aj ostatných jeho zdieľaním. Princíp vzájomného učenia je absolútne jednoduchý; každý z nás s ním 
v skautingu pracuje. Stačí si naň vytvoriť priestor. 

Cieľom je inšpirovať. Nič viac. Nič menej.













































INšpiratívNI na rôzne spôsoby

Máš talent na ... 
Vieš porozprávať o ... 

Vypracoval si sa v oblasti ... Nerobí Ti problém  ... 

Ostatných by mohla zaujať téma ... 
Vieš zhodnotiť plusy a mínusy ... Si fanúšikom ... Ovládaš ... 



Zdieľanie nemusí byť o veľkých témach a ešte 

väčších slovách.


Cení sa autentickosť, vlastné pocity a názory, 

tipy a triky, jednoduché informácie a opisy, 

hodnotenie, skúsenosti, osvedčené procesy, 

inšpirácie..


Firmy platia tisíce za know-how a skúsenosti 

z praxe. Buď grand a ponúkni tie svoje 

roverom zdarma. 






Ľudí okolo seba dokážeš obohatiť - svojimi názormi, skúsenosťami, odporúčaniami, zážitkami, 
tým, čo vieš a aj tým, v čom sa chceš zdokonaliť.  

"Sharing is caring" 




Čo môžeš ponúknuť? 
Tipy na bezpečné, alebo dobrodružné spoznávanie iných krajín, recenzie na najnovšie 
aplikácie, pomoc pri kreovaní webstránky, tréning prvej pomoci alebo prezentačných 
zručností, rady pri vedení oddielu, návody na nezabudnuteľné RPGčky pre skautov, 
osvedčené drobnosti, ako uspieť na pohovore, alebo ako zakomponovať umenie do 
programu, prezentácie hodnotných myšlienkových smerov... 


Čokoľvek, čo je v Tebe, alebo čím si, dokáže inšpirovať mnohých.  






Inšpirácie od nás 
Mini toolkit, ako postupovať a na čo myslieť, ak chcem zorganizovať "IN" akciu: 

Projekt INšpiratívNI ponúka nápad a cieľ - Ty ho pretavíš a zrealizuješ tak, ako je to Tebe 
vlastné a ako to sadne tým, ktorých chceš pozvať.  

Cieľom je podeliť sa s druhými o svoju vedomosť alebo zručnosť, obohatiť ich svet - 
neformálnym, príjemným spôsobom zdieľať to, čo vieme ponúknuť ostatným. Ty to zrealizuješ 
podľa seba a pripravíš vzdelávaciu akciu na mieru. 

Pozvi tých, ktorých chceš. 
Svoju družinu, roverský kmeň, oddielovú alebo 
zborovú radu, celý zbor, alebo iba jeho časť. 
Môžeš začať komorne, alebo veľkolepo.  

Ty vieš najlepšie, kde sa cítiš dobre.  
Daj šancu objaviť to super miesto aj ostatným - 
nech vedia, že máš štýl. Môže to byť kaviareň či 
čajovňa, park, klubovňa, knižnica, Tvoja izba, 
fara alebo oratko, intrák, alebo čokoľvek iné. 
Hlavné je, aby tam bol dostatočný komfort a 
prostredie, ktoré Ti vyhovuje. 

Predvídaj, kedy budú mať pozvaní čas prísť. 
Koliduje Tebou preferovaný termín s pravidelným futbalom, kino premiérou, narodeninovou 
party alebo zborovou akciou? Vyber iný. Vieš, že v Tvojom obľúbenom podniku je happy hour? 
Vieš, kedy nikto nemá skúšky? Prezradil Ti vyplnený doodle-dotazník, že väčšine vyhovuje 
napríklad utorok medzi 20:00 a 22:00? Super! Rozpošli pozvánky na Tvoju "IN akciu". 

Zvoľ si tému, akú chceš.  
Ako kritérium si vezmi svoj pocit spokojnosti a pohody pri výbere témy. Môže to byť niečo, v 
čom si vážne dobrý. Môže to byť niečo, čo je aj pre Teba výzvou. Môže to byť niečo, čo Ťa 
chytilo a čo možno nepozná nik okrem Teba. Môže to byť Tvoja záľuba, skúsenosť, profesia, .... 
Dôležitým kritériom je zmysel. Bude to mať zmysel pre Teba? Bude to mať zmysel pre 
druhých? 



  
Mysli na to, že Tvoja akcia a samotná prezentácia bude priam učebnicovým príkladom win-
win situácie, kedy každý niečo získava. 

Ukážeš druhým, že Ti na nich záleží a chceš sa s nimi podeliť o svoju skúsenosť, vedomosť, 
tipy. Vyskúšaš si prezentáciu pred publikom a získaš nové praktické skúsenosti a zručnosti. Pri 
príprave sa možno dozvieš niečo nové. Budete mať skvelú spoločnú akciu. Vďaka Tebe sa 
niečo naučia a dozvedia. Buduješ o sebe obraz, aký chceš, aby druhí o Tebe mali. Inšpiruješ a 
pohýbeš tak svetom.  

Odovzdávaj pozitívne hodnoty, užitočné veci a niečo len tak, pre potešenie. 
Ak chceš, pozvi verejnosť - rodičov, priateľov, hostí, širokú verejnosť.  
Ak chceš, získaj partnerov. 

Môžete z toho spraviť tímovú akciu. Grafik 
pripraví pozvánky, blogger napíše 
neprehliadnuteľnú úvahu ako namotávku, 
fotograf počas akcie nazbiera materiál na 
reportáž do Média,... 

 Ak chceš, získaj partnerov II. 
Čo tak zapojiť do toho miestnu knižnicu? 
Ponúkni im zaujímavý námet do miestneho 
média o tom, ako sa u nich rodia mladé 
hviezdy a ako podporujú fungovanie v 
komunite, spolu s údajom o potenciálnych nových čitateľoch. Špecifické témy ako rôzne 
kreatívne eventy alebo kurz záchranárstva, prípadne beseda o nových trendoch v 
environmentalistike môže zaujať i miestne kultúrne alebo obchodné centrum. To ak by ste 
chceli myslieť vo veľkom - a prečo nie... 

 Tvoja prezentácia má byť Tvoja. 
Iba preto tam tí ľudia prídu. Rozprávaj v "ja-forme", hovor o svojich skúsenostiach, prečo si 
myslíš, že niečo funguje, alebo nefunguje. Pokojne pridaj aj pár zaujímavostí zo sveta a dodaj, 
čo si o nich myslíš Ty.  
Použi príbehy. Ideálne svoje, ale 
môžeš pridať aj nejaké od iných. 
Zvoľ si formu, akú chceš. 
Diskusia, prednáška, Power 
Point, Prezi, video, modelové 
situácie a hry, posedenie pri čaji 
a filozofovanie, alebo kurz plný 
modernej technológie.. 
    Je to na Tebe. 




Sprav si prehľad. 

Toho, čo všetko chceš spravit a zabezpečiť, ideálne step-by-step a vždy v činnej forme, aby 
bolo zachytené čierne na bielom, že to spravíš Ty, nie Sa-To a že to nie je len hocijaké slovo, 
ale činnosť, ktorá Ťa čaká.  

 Priprav pre účastníkov darček, o ktorom dopredu nebudú vedieť.  
Toolkit k danej téme, tematický predmet alebo jedlo, drobnosť na pamiatku, fotoreportáž zo 
stretnutia, ktorá ich počká v mailovej schránke, linky na zaujímavé stránky. Mal by predstavovať 
pridanú hodnotu pre účastníkov. 
Zanechaj dojem. Dobrý dojem.  

 Máš premyslené publikum, 
miesto, čas, tému, formu, postup, 
darček, partnerov = Máš to 
pripravené ;)  

Teš sa na stretnutie a uži si to. 
Neboj sa improvizovať, neboj sa 
povedať jasne Tvoj názor, neboj 
sa povedať, že si sa s niečím 
ešte nestretol, neboj sa ukázať, 
čo vieš a naučiť niečo ostatných. 
Rešpektuj ich.Uži si to a inšpiruj. 
Začni novú tradíciu "IN akcií" v Tvojom zbore. 

A pokiaľ chceš, dajte o svojej IN akcii vedieť aj ostatným - pošlite článok, prípadne 
vybrané tipy a triky k danej téme na ustredie@skauting.sk. Uvidíme sa v špeciálnej IN 
sekcii na  www.medium.skauting.sk. 



Do tretice všetko dobré? 

Samozrejme :) a nielen do tretice. IN akcia vám určite vyjde už na prvý krát. 


Po našom všeobecnom mini toolkite pripájame aj 3 konkrétne nápady - 
rozpracované a zasadené do rôznych prostredí.  




"Na míle vzdialení"
Téma: cestovanie bezpečne a lacno
Kto: INšpiratívny rover
Pre koho: roveri a vodcovia v zbore
Kde: čajovňa
Pozvánky: mail s videom z poslednej výpravy
Forma: 
- rozprávanie o príhodách z cestovania
- tipy na webstránky s prehľadom ubytovaní a 
návod, ako si vybrať
- tipy na ušetrenie na cestovnom (ako si nájsť 
letenku; výhody a riziká stopovania)
- rozpočet na cestu
- ako písať blog z cesty
Cieľ: obohatiť ostatných o svoje skúsenosti z 
cestovania, aby si mohli aj sami naplánovať 
výlet a prípadne zrealizovať ho ako roverský 
teambuildingový projekt

"Moderný enviro-program - sú 
skauti ešte priateľmi prírody?"

Téma: eko-aktivity pre skautov aj neskautov
Kto: INšpiratívny vodca
Pre koho: radcovia, vodcovia, roveri, rodičia
Kde: komunitné centrum
Pozvánky: listy na ručne robenom papieri
Forma: 
- prezentácia - 10 veci, ktoré by nastali, ak by 
sme sa vykašľali na životné prostredie
- skupinová aktivita
- čo môžeme ako skauti ovplyvniť
- ako by mohol vyzerať zaujímavý a 
zrozumiteľný enviro-program pre skautský vek
Cieľ: inšpirovať radcov a vodcov k 
premýšľaniu a zmene enviro- programu; 
predstavenie časti našej činnosti rodičom
Pozn.: môže ísť o cyklus stretnutí k bodom 
skautského zákona alebo metódy 

"Efektívny time-management"
Téma: ako zvládať úlohy a mať čas
Kto: INšpiratívny dospelý skaut
Pre koho: roveri a vodcovia z oblasti
Kde: klubovňa
Pozvánky: sociálne siete, maily
Forma: 
- prezentácia
- aktuálne trendy v časovom manažmente
- krátka rolová hra
- time-management pre celý oddiel?
- osvedčené triky a techniky
Cieľ: obohatiť ostatných o svoje skúsenosti z 
time-managementu, osobnostný rozvoj, 
zefektívnenie práce v oddielovej/zborovej rade  




Takýchto a rôznych iných stretnutí môže byť časom naozaj mnoho - tieto tri sme pripravili len 
ako inšpiráciu. 


Mimochodom, číslo "3" môžete použiť ako tajný tromf aj pri vašich IN akciách.

Tzv. "Pravidlo 3" vychádza z rétorickej techniky populárnej už v antickom Grécku, kedy rečníci pri 
opisovaní jedného javu používali jeho tri vlastnosti. Poslúžilo autorom Deklarácie nezávislosti, ktorí 
vyzdvihli práve tri základné ľudské práva (na život, slobodu a štastný život);  ako aj iniciátorom Veľkej 
francúzskej revolúcie s ich nezabudnuteľným troj-sloganom "Sloboda, rovnosť, bratstvo".

Ľudská pamäť dobre reaguje na tri podnety; ľahko si ich zapamätáme a vieme s nimi pracovať. 
Pravidlo rozdeliť prezentáciu / tému do troch blokov, opísať produkt 3 charakteristikami, zamerať sa 
na tri hlavné posolstvá, ... úspešne využívajú svetoví spíkri a marketéri; toto pravidlo miloval 
napríklad Steve Jobs.

Môžete sa ním inšpirovať aj pri vašich vlastných prezentáciach a IN akciách. Držíme palce ;)




Cieľ projektu je jasný. Ak sa rozhodnete pre jeho realizáciu, postup je popísaný 
vysšie - všeobecne aj konkrétne. Celý princíp je pohodlný a jednoduchý - a 
využívate ho vo vašej bežnej skautskej činnosti. 

Viete, že máte na to, učiť sa navzájom.

Prečo je to dôležité? 



Prečo? 

Na sociálnych sieťach mnohí z nás zdieľajú informácie, udalosti, názory. Viacerí 

majú možno aj svoj blog. Odovzdávanie skúseností a poznatkov sme tak akosi 

prirodzene preniesli do virtuálnej roviny, ktorá v našom časopriestore hýbe 

svetom i nami.


To, čo kedysi fungovalo na báze osobnej interakcie a príbehov, dnes funguje 

presne rovnako, ale na internetovej báze. Niektorí sa profilujú v konkrétnych 

oblastiach a stávajú sa postupne tzv. influencermi - tými, ktorí ľudí inšpirujú k 

vlastnej činnosti, zmene alebo premýšľaniu; tými, ktorých názory ovplyvňujú. 

Máme nastavené rôzne filtre, aby sme tieto názory stíhali sledovať; aby sa nám 

zobrazovali novinky od tých, na ktorých nám záleží a ktoré zasahujú aj do nášho 

života. Odoberáme správy, komentujeme blogy, riešime notifikácie a pohľadom 

prelietavame newslettre. 





Budovanie kapacít 

V našej skautskej partii, medzi rovermi, na oddielovej, či zborovej úrovni 

máme mnoho úžasných ľudí. Často aj práve ich sledujeme na webe. Na 

druhej strane o mnohých ich skrytých talentoch a vedomostiach nemáme 

poňatia. A zabúdame ich sledovať aj v realite. 

My sami tiež len málokedy prezentujeme to, v čom sme dobrí a čomu sa 

venujeme. Decká na družinovkách učíme novým veciam, rozvíjame ich v 

rôznych oblastiach v duchu skautskej metódy, podporujeme ich, aby sa od 

seba učili, aby sa vedeli prezentovať a napĺňať potenciál... A zrazu sme o pár 

rokov starší, vieme toho ešte viac (a mnoho sa ešte naučíme) a - často je 

maximom to, že sa profilujeme iba prostredníctvom webu a aj to len občas... 

Dajme si šancu aj v priamej interakcii v osobnej rovine - medzi našimi 

priateľmi, medzi živým publikom.
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"Neži v bubline, spájaj nápady z rôznych oblastí."           

Steve Jobs 

Kto je kreatívnejší ako vodcovia a roveri? Kreativita je aj o spájaní 

vecí. O vzájomnom obohatení, o ignorovaní limitov. O vhodnom 

použití v správny čas. O tom, čo sa ešte len naučíme. O 

obklopovaní sa hodnotnými ľuďmi (roverská partia, oddiel, skauti 

z oblasti, blízki a priatelia, ako aj noví známi).


O INšpirácii. 




O tom sú a môžu byt IN akcie. Ukázať, naučiť sa, obohatiť sa, 
rozširovať vlastné portfólio, vymeniť si skúsenosti a neformálne sa 
vzdelávať tou najpôvodnejšou cestou, od seba navzájom.  
Budovať vzťahy a kapacity.  

Inšpirovať.





Pretože práve to robí skauting už sto rokov 
aj na Slovensku.





Kontakt

Peter Knapík - koordinátor Storočnice


ustredie@skauting.sk






