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POSTAVME SA SPOLOČNE ZA MIER
Vitajte v balíčku aktivít pre Svetový deň zamyslenia 2021: Postavme sa spoločne za mier. Dúfame, že tento balíček využijete na oslavu Svetového dňa zamyslenia a pripojíte sa spolu s viac ako desiatimi miliónmi vodkýň a skautiek k volaniu
po mieri a jeho vytváraniu; v našich životoch i vo svete. Budovanie mieru je srdcom dievčenského skautingu a je rovnako
dôležité a relevantné dnes ako kedykoľvek predtým.
Aktivity v tomto balíku umožňujú dievčenským vodkyniam a skautkám:
STÁŤ PEVNE
• Pochopiť, čo znamená budovanie mieru.
• Preskúmať problémy a činnosti, ktoré môžu viesť ku konfliktu a činnosti, ktoré vedú
k mieru.
• Posilniť samých seba stať sa budovateľmi mieru.
POSTAVIŤ SA
• Preskúmať konfliktné situácie z rôznych uhlov pohľadu.
• Precvičiť prispôsobovanie ich správania pri riešení konfliktov a budovaní mieru.
• Preskúmať súvislosť medzi diskrimináciou, vylúčením a mierom.

Chceš sa dozvedieť viac
informácií o tom, ako vytvoriť
možnosť vodcovania pre ďalších
členov hnutia?

STÁŤ SPOLU
• Robiť rozhodnutia zakorenené v ich hodnotách.
• Zvážiť reťazový efekt ich konania a jeho možné dopady na rôzne skupiny.
• Podniknúť kroky pre vytvorenie priateľskejšej a mierumilovnejšej spoločnosti.

Naskenuj QR kód a čítaj viac:
https://bit.ly/2R4zBlI

Balíček aktivít "Postavme sa spoločne za mier" vytvára priestor na precvičenie si šiestich
postojov líderského zmýšľania z WAGGGS vodcovského modelu.
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AKO POUŽÍVAŤ TENTO BALÍČEK
Tvoja družina by mala byť schopná získať nášivky Svetového dňa zamyslenia na jednej 90-minútovej družinovke.
Používanie balíčka môžete tiež prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašej družine alebo zapadol do vášho spôsobu oslavy
Svetového dňa zamyslenia. Môžete si vyčleniť družinovky navyše k plneniu ďalších aktivít z balíka, aby ste hlbšie preskúmali budovanie mieru.
Môžete použiť našu neformálnu vzdelávaciu metódu, aby ste zaistili, že plnenie tohto programu bude pre všetkých skvelým zážitkom a že účastníci budú mať možnosť ujať sa vedenia!
• Pred Svetovým dňom zamyslenia zapojte svoju družinu do rozhodovania, na ktorých aktivitách budete pracovať
a ako ich splníte.
• Jednotlivé družiny môžu plniť rôzne aktivity, alebo môžete pracovať na rovnakých aktivitách spoločne ako oddiel.
• Tam, kde je to vhodné, povzbudzujte a podporujte členov družiny/oddielu, aby sa ujali vedenia pri plánovaní
a príprave aktivít.
• Pomocou aktivít vytvorte priestor na zamyslenie a rozhovor o budovaní mieru, a poskytnite dostatok času na
zdieľanie myšlienok pre všetkých.
• Podľa potreby prispôsobte aktivity tak, aby vyhovovali vašej družine.
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Postavme sa spoločne za mier online
Ak nie ste schopní počas Svetového dňa zamyslenia organizovať tieto aktivity osobne, môžete si prispôsobiť balíček na
bezpečnú oslavu s družinou online.
1. Aktuálne rady a bezpečnostné pokyny svojej organizácie si vždy osobne alebo online overte a riaďte sa nimi.
2. Uistite sa, že ste schopní vytvoriť pre vašu družinu bezpečný súkromný online priestor a že máte povolenie od
rodiča/zákonného zástupcu spojiť sa so svojou družinou online.
3. Používajte online platformy s kvalitnými bezpečnostnými prvkami a vopred sa uistite, že ich viete používať. Ak nie ste
stotožnení s prácou online, požiadajte druhých o pomoc.
4. Porozprávajte sa so svojimi vodkyňami/radkyňami/skautkami o tom, ako zostať v bezpečí online skôr, ako ich vyzvete
k plneniu aktivít využívajúcich online platformy a sociálne siete.
5. Pred zverejnením fotografií/videí sa uistite, že máte povolenie od svojich vodkýň/skautiek a od rodiča/zákonného
zástupcu.
6. Do žiadneho online zdieľaného obsahu neuvádzajte osobné informácie.

Pre viac informácií o bezpečnosti online navštívte našu
webovú stránku:

7. Ak dostanete urážlivé alebo nevhodné komentáre,
zablokujte a nahláste účet.

Prečo nepracovať s družinou
v inteligentnom surfovacom
programe (Surf Smart) pred
Svetovým dňom zamyslenia?

8. Zvážte, či by plnenie aktivít online nevylúčilo nejakých
vašich členov a hľadajte spôsoby, ako to vyriešiť.

https://bit.ly/3m7BvA2

https://bit.
ly/3m6JqxR

Môžete napríklad použiť jednoduchšiu a prístupnejšiu
online platformu, zabezpečiť členom družiny prístup
k technológii, ktorú potrebujú alebo im dať zdroje
a materiály, aby mohli aktivity dokončiť.
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Vytvorenie priestoru odvahy
Používanie dialógu na vytvorenie porozumenia medzi ľuďmi z rôznych prostredí, s odlišnými životnými skúsenosťami
a perspektívou je kľúčom k vyriešeniu konfliktov a budovaniu mieru. Niektoré aktivity v tomto balíčku povzbudia
účastníkov, aby odhalili svoje domienky, vnímanie a úsudky a zdôraznia, ako môžu všetky formy predsudkov
a diskriminácie viesť ku konfliktu.
Pre uľahčenie plnenia aktivitového balíčka Postavme sa spoločne za mier je dôležité vytvoriť priestor odvahy, kde
členovia družiny cítia, že môžu byť odvážni, vystúpiť z ich komfortných zón, skutočne si vypočuť príbehy toho druhého
a veriť ostatným, že ich vypočujú. K tomu môžete použiť veľa rôznych metód. Tu je pár vecí, ktoré by ste možno mali
zvážiť:

1. Slovne vyjadrite, že váš priestor je bezpečný pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť.
2. Ako družina vymyslite spôsob podpory rešpektu a otvorenosti voči všetkým a dohodnite sa, ako ho budete spoločne
napĺňať.
3. Zdôraznite dôležitosť dôvernosti.
4. Buďte si vedomí udalostí odohrávajúcich sa vo vašej komunite i vo svete, ktoré môžu mať vplyv na členov vašej
družiny.
5. Majte na pamäti svoju úlohu facilitátora, aby ste zabezpečili, že všetky hlasy majú priestor byť vypočuté.
6. Buďte pripravení prispôsobiť svoj program. Ak je družina ponorená v silnom rozhovore, je dobré zmeniť plány, aby
družina mala viac času na prirodzené ukončenie tohto rozhovoru.
7. Vyvarujte sa zovšeobecňovaniu, keď hovoríte o rôznych témach.
8. Naplánujte si, ako podporíte členov skupiny, aby hovorili alebo hľadali podporu, ak sa necítia bezpečne,
a odkomunikujte to v družine.
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ČO JE BUDOVANIE MIERU?
Mier je...
Mier nie je len absencia vojny, znamená to dôstojnosť, bezpečnosť a blahobyt pre všetkých. Definícia mieru sa u každého líši a môže sa pohybovať od vlastného šťastia a pohľadu na usmiate tváre našich blízkych až po riešenie konfliktov
v rámci komunity a ukončenie násilia a škodlivých praktík po celom svete.

Budovanie mieru je...
Budovanie mieru je zaoberanie sa dôvodmi, prečo ľudia bojujú a podporovanie ľudí pri vysporiadavaní sa s medziľudskými rozdielmi a konfliktmi nenásilným spôsobom1. Je veľmi dôležité rozvíjať pozitívne, osobné a skupinové vzťahy medzi
ľuďmi rôznych rás, vierovyznaní, kultúr a spoločenských tried. Pochopenie, prečo sú ľudia rozdielni a prečo je to cenné
a dôležité nám všetkým pomáha žiť v harmónii2.

1 (What is peacebuilding?, 2020).
2 Ref: International Alert. 2020. What Is Peacebuilding?. [online] Dostupné na:
https://www.international-alert.org/what-we-do/what-is-peacebuilding [navštívené 27 July 2020].
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FOND SVETOVÉHO DŇA ZAMYSLENIA
Od roku 1932, milióny vodkýň a skautiek po celom svete oslávili Svetový deň zamyslenia zbierkou pre hnutie WAGGGS.
Je to spôsob, ako oceniť príležitosti, ktoré WAGGGS poskytuje a následne dať šancu väčšiemu množstvu dievčat na
celom svete byť vodkyňami a skautkami.
V roku 1932 Lady Olave Baden-Powell povedala:
"Je nás milión. Nie som dobrá v aritmetike a nebudem robiť žiadne výpočty, ktoré by sa nemuseli naplniť. Ale halier, dva
centy alebo štyri anny či dostatok centimov alebo grošov alebo Hellerov alebo Fillerov alebo hrudiek drahého kovu rovnakej hodnoty, nie je horibilná suma, zvlášť keď je našetrená alebo zarobená a darovaná ochotnou rukou. “

Prispejte

Prispejte do fondu a dokončite tohtoročnú aktivitu Fondu Svetového dňa zamyslenia „pamätná minca“ na strane 48.

Pošlite

Zhromaždil som, čo ďalej? Máte dve možnosti, ako poslať svoje dary hnutiu WAGGGS:
1. Vaša národná organizácia – najskôr ich kontaktujte. Veľa národných organizácií robí
zbierky pre WAGGGS.
2. Priamo WAGGGSu – môžete darovať online alebo šekom, kreditnou kartou,
bankovým prevodom alebo prostredníctvom zbierky online: bit.ly/WTDFund.
Minulý rok bol obzvlášť náročný pre skupiny vodkýň a skautiek po celom svete. Fond
Svetového dňa zamyslenia pomohol vodkyniam a skautkám stretávať sa online, keď sa
mnohé z nich nemohli osobne stretnúť.
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Keď dostaneme vaše
dary, získate špeciálnu
ďakovnú kartu Svetového
dňa zamyslenia
a certifikát ako náš
spôsob preukázania
vďaky za všetku vašu
ťažkú prácu.
•
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SVETOVÝ DEŇ ZAMYSLENIA A MIER
Od roku 1926 je Svetový deň zamyslenia dňom
medzinárodného priateľstva pre všetky vodkyne a skautky.
22. februára sa navzájom spájame, zbierame prostriedky pre
skautské hnutie a zjednocujeme sa v globálnej činnosti, aby
sme urobili svet lepším miestom.

"Niečo pre dievčatá – prvé vodkyne."
Prvú asociáciu pre vodkyne založila
Agnes Baden Powell, sestra lorda
Baden-Powella so skupinou dievčat
v Londýne v Spojenom kráľovstve.
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Svetová dievčenská organizácia
(WAGGGS) bola založená ako
celosvetové hnutie združujúce
množstvo krajín. Odvtedy sme
povzbudzovaním priateľstiev
a vzájomného porozumenia
medzi ľuďmi pracovali pre mier
a smerom k mieru po celom svete.

Naše prvé globálne stretnutie mladých žien na podporu
medzinárodného priateľstva sa
konalo na Our Chalet, svetovom stredisku vo Švajčiarskych
Alpách formou vôbec prvého
Juliette Low seminára.

Vedeli ste, že ešte
stále môžete navštíviť
Our Chalet a naše ďalšie
svetové centrá?

Skautské organizácie po celom svete sa
na 27. svetovej konferencii WAGGGS
v Singapure zhodli, že by sme mali našu
metódu neformálneho vzdelávania využívať
na podporu mieru vo všetkom, čo robíme.

„Rozvoj je nový názov pre mier
a akákoľvek prekážka na ceste
rozvoja je výzvou pre všetky
vodkyne a skautky, aby podnikli
píslušné kroky.“ – Účastníci
seminára Juliette Low,
Our Cabaña, svetové centrum.

Témy posledných dvoch ročníkov
Svetového dňa zamyslenia položili
základ pre budovanie mieru; cestovali
sme časom, aby sme zistili, že každá
z nás môže byť inšpiratívnou vodkyňou
a preskúmali sme, prečo je dôležité,
aby naše komunity boli bohaté na
rozmanitosť, rovnosť a začlenenie.

Od roku 1993 do roku 1996
sme prostredníctvom mierovej
iniciatívy WAGGGSu pracovali
so všetkými členmi na aktívnej
obnove úsilia jednotlivcov
a skupín, aby sa dosiahnutie
mieru stalo realitou.

V tohtoročnom balíčku aktivít
vodkyne a skautky v 152 krajinách
využijú tieto vedomosti, aby
zanechali stopy mieru na
miestach, kde je ho často ťažké
nájsť. Prostredníctvom tohto
balíčka aktivít sa staneme lepšími
mierotvorcami, aby sme tak mohli
skutočne žiť náš globálny sľub.
11

ZÍSKAJTE SVOJU NÁŠIVKU SVETOVÉHO DŇA ZAMYSLENIA
Ak chcete získať nášivku Svetového dňa zamyslenia, splňte aspoň jednu aktivitu z každej sekcie postupne od
„Stáť pevne“,cez „Postaviť sa“ a následne „Postaviť sa spolu“.

Krok 1

Krok 2

Vytvorte pre svoju družinu
„priestor odvahy“ tak, aby
členovia boli pripravení sa plne
zúčastniť. Viac na strane sedem.

Splňte aspoň jednu aktivitu
z každej časti balíčka:
Stáť pevne – Postaviť sa –
Postaviť sa spolu.

Krok 3
Splňte aktivitu Náš globálny
sľub a pripravte sa postaviť
sa za mier po boku vodkýň
a skautiek po celom svete.

BRAVO!

Získali ste nášivku Svetového dňa zamyslenia.
Objednajte si vaše nášivky Svetového dňa zamyslenia
online na www.scoutshop.sk

Postavte sa online...

Podeľte sa o svoje fotografie a nápady týkajúce sa globálneho sľubu
a pozrite sa, čo robia vodkyne a skautky z celého sveta.

@WAGGGSworld

#WTD2021 #WorldThinkingDay #StandTogetherForPeace
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SPRIEVODCA AKTIVITAMI

Stáť spolu

Postaviť sa

Stáť pevne

Všetky aktivity majú 15 - 20 minút a sú vhodné pre malé skupiny, takže ich môžete zmestiť do jednej 90-minútovej družinovky
Názov aktivity

Čas

Skautky
a mladšie

Rangerky
a staršie

Roverky
a staršie

Mierové puzzle

20 minút

•

•

•
•

Budovať alebo ničiť

20 minút

•

•

Sféra pokoja

20 minút

•

•

Dekodér

20 minút

•

•

Váš jedinečný potenciál

15 minút

•

•

Sila slov

20 minút

Na opačnej strane konfliktu

20 minút

•

•

Kto spôsobil konflikt?

15 minút

•

•

Skvelo sa
hodí pre
jednotlivcov

Skvelo sa hodí
ako outdoor
aktivita

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Svetlá, kamera, akcia

20 minút

•

•

Mierový rytmus

15 minút

•

•

Prosím, postav sa, ak…

15 minút

•

•

Ženy – budovateľky mieru

15 minút

•

•

Premýšľajúc o mieri

20 minút

•

•

•

Otočte to

20 minút

•

•

•

Pamätná minca

15 minút

•

•

•

•

Posuň mier ďalej

15 minút

•

•

•

•

Veci, ktoré môžem zmeniť

20 minút

•

•

Vlny mieru

15 minút

•

•

Návrhy týkajúce sa veku

Skvelo sa hodí
pre online
prostredie

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Keďže skupiny vodkýň a skautiek v rôznych krajinách pracujú v rôznych vekových kategóriách, máme
všeobecné pokyny týkajúce sa odporúčaného veku pre každú činnosť. Prosím, pozrite si aktivity vopred
a zvážte, čo vašej družine/oddielu najviac vyhovuje.
Tento symbol znamená, že možno budete musieť aktivitu prispôsobiť svojim potrebám.
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Budeme stáť pevne pri skúmaní základov budovania mieru.
Aktivity v časti Stoj pevne pomáhajú vodkyniam a skautkám:
• Pochopiť, čo znamená budovanie mieru
• Preskúmať problémy a kroky, ktoré môžu viesť ku konfliktu a tie,
ktoré vedú k mieru
• Podporiť ich stať sa budovateľmi mieru

15
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MIEROVÉ PUZZLE
VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Preskúmajte, čo mier znamená pre vás ako jednotlivcov aj ako družinu.

BUĎ PRIPRAVENÝ

Aktivitu začnite sediac v malých skupinách. Mladšiu družinu povzbuďte k vyjadreniu
svojich nápadov prostredníctvom obrázkov a podporte ich k pridaniu niekoľkých slov.

BUDETE POTREBOVAŤ

• Veľké prázdne puzzle: môže to byť veľký kartón, hrubá látka alebo tvrdý výkres,
nastriháme na náhodne tvarované kusy, jeden pre každého účastníka.
• Farebné perá, fixky, pastelky, farby atď.
• Opýtajte sa družiny, či chce počúvať nejakú inšpiratívnu hudbu počas tvorenia
skladačky.

POSTUP AKTIVITY
1. Pracujte v malých skupinách a venujte pár minút diskusii o tom, čo pre vás znamená mier. Aké pocity, prejavy,
nápady, miesta, ľudia atď. sa vám spájajú s mierom?
2. Čítajte nahlas:
„Mier nie je iba absencia vojny, znamená tiež dôstojnosť, bezpečnosť a blahobyt pre všetkých. Definícia mier sa
u každého líši a môže sa pohybovať v medziach od vlastného šťastia a pohľadu na usmiate tváre našich blízkych až
po riešenie konfliktov v rámci komunity a ukončenia násilia a škodlivých praktík na celom svete.“
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3. Každý si vezmite kúsok puzzle. Spolu vytvoríte nástennú maľbu alebo grafity, ktorá spojí všetky predstavy,
ktoré má družina o mieri.
4. Každý si ozdobte kúsok skladačky slovami a frázami, ktoré vystihujú vašu osobnú definíciu mieru – slová,
pocity, prejavy a myšlienky, ktoré pre vás znamenajú mier. Snažte sa, aby to bolo výrazné, nech je možné
prečítať vaše nápady z diaľky!
5. Ak máte čas, pridajte zvýrazňovacie prvky, ktoré zdôraznia vaše nápady, alebo ozdobte svoj kúsok puzzle.
6. Spojte kúsky puzzle dohromady a prečítajte si všetky myšlienky, ktoré predstavujú vašu družinovú definíciu
mieru.
7. Zamyslite sa:
•
•
•
•

V čom sa líšili vaše nápady? Aké boli bežné nápady, ktoré si mohol vidieť?
Viete sa stotožniť s myšlienkami, ktoré sa líšili od vašich?
Ktorá definícia pre vás znamená viac – všeobecná definícia alebo vaša osobná definícia? Prečo?
Ako by vaša družina mohla „oživiť“ túto nástennú maľbu tým, čo robíte v skautingu?

17
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BUDOVAŤ ALEBO NIČIŤ (NARÚŠAŤ)
Identifikujte činnosti, ktoré budujú alebo narúšajú mier.

BUĎ PRIPRAVENÝ
BUDETE POTREBOVAŤ

VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Rozdeľte sa do dvoch tímov. 90 % družiny bude jeden tím a 10 % družiny
bude druhý tím.
Priestor na behanie.

POSTUP AKTIVITY
1. Rozdeľte sa na dva tímy – 90 % vašej družiny by malo byť budovateľmi mieru a 10 % by malo byť ničiteľmi mieru.
2. Ničitelia by mali začínať uprostred priestoru blízko seba a budovatelia mieru by mali začínať na krajoch priestoru
ďaleko od seba.
Mierotvorcovia:
• Musíte sa pokúsiť vytvoriť kruh držaním za ruky.
• Len čo sa vytvorí kompletný kruh, v ktorom sa traja alebo viac ľudí držia za ruky, nemôže byť zlomený ničiteľmi
mieru.
• Ak máte viac kruhov, môžete sa rozhodnúť spojiť sa. Ničitelia však môžu kruh prelomiť, ak ešte nie je úplný.
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Ničitelia:
• Musia sa pokúsiť kruh prelomiť skôr, ako sa vytvorí.
• Môžu prelomiť neúplný kruh tak, že zdvihnú do vzduchu spojené ruky a rozseknú ruky dvoch
mierotvorcov držiacich sa za ruky. Títo dvaja ľudia sú ovplyvnení narušiteľom mieru a pridávajú sa
k nemu.
3. Hra sa končí, keď; a) zostal jeden alebo žiadny tvorca mieru, b) všetci budovatelia mieru vytvorili jeden kruh
alebo viac menších kruhov, (c) po desiatich minútach hry.
4. Zamyslime sa
(vyberte aspoň 2 otázky)
•
•
•
•
•
•

Kto podľa vás vyhral túto hru?
Bolo jednoduchšie byť mierotvorca alebo narušiteľ mieru?
Prečítajte si definíciu mieru a definíciu budovania mieru na strane osem
V skutočnom živote, je ľahšie byť mierotvorcom alebo narušiteľom mieru?
Čím vo svojom živote narúšate mier?
Čím vo svojom živote podporujete budovanie mieru?
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SFÉRA POKOJA
Uvedomte si, aký vplyv môžu mať negatívne myšlienky na vaše rozhodovanie.

SKAUTKY
A RANGERKY

BUĎ PRIPRAVENÝ

Táto aktivita funguje najlepšie v malých skupinách.

BUDETE POTREBOVAŤ

Priehľadný džbán alebo fľašu s viečkom pre každého účastníka, vodu,
piesok/trblietky dvoch rôznych farieb.

NÁPAD POSKYTLI

Querétaro 16 de Guías de Mexico

POSTUP AKTIVITY
1.

Naplňte 80% svojej nádoby vodou.

2.

Vyberte si jednu farbu a pridajte trochu piesku alebo trblietok. To predstavuje vaše pozitívne myšlienky
o ostatných ľuďoch.

3.

Nádobu pretrepávajte päť až desať sekúnd.

4.

Teraz pridajte inú farbu piesku alebo trblietok. To predstavuje vaše negatívne myšlienky o iných ľuďoch.
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5.

Keď vidíš, ako sa materiály miešajú v tvojej nádobe, aké emócie ti to pripomína?

6.

Keď pociťujeme úzkosť, frustráciu, hnev alebo stres, je ťažšie vidieť cez naše negatívne myšlienky a predstavy
o druhých. Špeciálne pri ľuďoch, ktorých vnímame ako odlišných od nás.

7.

Čo si myslíte, aké typy rozhodnutí a volieb v týchto časoch robíme?

8.

Teraz počkajte, kým sa piesok alebo trblietky usadia. Môže to chvíľu trvať. Pozorujúc usadzovanie materiálov
myslite na veci, ktoré môžete urobiť, aby ste si upokojili myseľ, keď sa takto cítite – aby ste na základe dočasných
pocitov nerobili trvalé a unáhlené rozhodnutia.

9.

Ako družina vytvorte zoznam niekoľkých jednoduchých spôsobov ako upokojiť svoju myseľ. Napríklad počítať
do 50, cvičiť, počúvať upokojujúcu hudbu, sedieť v tichosti, zhlboka dýchať, objať niekoho.

10. Teraz ako družina vytvorte zoznam niekoľkých spôsobov, ako môžete skúsiť pochopiť ľudí, ktorí sú od vás odlišní.
Skautky
Rangerky a staršie
Čítajte nahlas:
Nevieme, kedy sa naše prostredie zmení, mohla by to
spôsobiť pandémia alebo násilný incident z nenávisti. Je veľmi
ťažké kontrolovať naše prostredie a spoločnosť, ale oveľa
jednoduchšie je ovládať seba a to, čo si púšťame do hláv.
Predtým, ako sa pokúsime zmeniť našu spoločnosť, poďme
sa vysporiadať s negatívnymi myšlienkami a predsudkami
v našich hlavách, pretože tie sa pri náhlej zmene prostredia
môžu stať nebezpečným nástrojom!

Čítajte nahlas:
Nemôžeme vždy zastaviť veci, ktoré nami „otriasajú“, ale je oveľa jednoduchšie ovládať myšlienky
v našej mysli. Zmena začína u nás, takže sa vždy
musíme snažiť správať láskavo k ostatným ľuďom
a aj k sebe.

Ak nenájdete biologicky
rozložiteľné trblietky, skúste
použiť farebný piesok alebo
malé sklenené koráliky.
21
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DEKODÉR
VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Preskúmajte, ako môžu byť správy v médiách nástrojom alebo prekážkou pri budovaní mieru.

BUĎ PRIPRAVENÝ
BUDETE POTREBOVAŤ
NÁPAD POSKYTLI

Vyberte si vopred svoj mediálny zdroj. Táto aktivita funguje najlepšie vo dvojici.

Výber vzoriek z médií napr. noviny, časopisy, filmy / upútavky, piesne,
plagáty, prístup na internet (voliteľné).
The PeaceJam Foundation

POSTUP AKTIVITY
1. Vyberte si mediálny zdroj alebo pop kultúru
ako napríklad:
•
•
•
•

Text alebo zvuk populárnej piesne.
Plagát alebo upútavku na film.
Bulvárny novinový článok o ľuďoch.
Reklamu na sociálnych sieťach.

2. Venujte päť minút čítaniu, počúvaniu alebo pozeraniu vášho
mediálneho zdroja a odpovedzte na tieto otázky:
• Aké je jeho hlavné posolstvo?
• Ako podporuje začlenenie konkrétnej skupiny ľudí alebo
vylučuje druhých a ich nápady? (Spája alebo ešte viac
oddeľuje ľudí?)
• Myslíte si, že toto predstavuje väčšinu médií ktoré počúvate, čítate alebo vidíte? Prečo?
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3. Ako tieto správy pomáhajú budovať alebo búrať stereotypy a predsudky?
4. Akým spôsobom môžete v budúcnosti „dekódovať“ médiá, aby to malo menší vplyv na váš každodenný život?

Stereotyp je kategória alebo skupina, kam zaradíme ľudí. Deje sa to vtedy,
keď na základe pôvodu človeka predpokladáme ako bude konať, rozprávať
alebo premýšľať.

Predsudok znamená „súdiť predtým“. Je to vtedy, keď si vytvoríme negatívny názor alebo pocit voči osobe alebo skupine ľudí bez pochopenia širšieho
kontextu.

Táto aktivita pochádza z učebných osnov Compassion in Action od Nadácie PeaceJam.
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TVOJ JEDINEČNÝ POTENCIÁL
Cíťte sa posilnené poznaním svojej osobnej hodnoty pre svet.

BUĎ PRIPRAVENÝ
BUDETE POTREBOVAŤ
NÁPAD POSKYTLI

RANGERKY
A VYŠŠIE

Prečítajte si definíciu mieru a definíciu budovania mieru na strane osem.
Budete potrebovať priestor na písanie na stene alebo podlahe.
pero a papier

The PeaceJam Foundation

POSTUP AKTIVITY
1. Čítajte nahlas
Všetci máme jedinečné schopnosti a perspektívu (spôsoby videnia sveta). Inými slovami, každý máme svoj vlastný
potenciál. Budeme skúmať jedinečný potenciál, ktorý každý z nás ponúka a ako ho môžeme využiť na vytvorenie
širokej komunity v rámci i mimo dievčenského skautingu.
2. Porozmýšľaj nad troma pozitívnymi vecami, o ktorých by ľudia povedali, že nimi prispievaš spoločnosti. Ako by
každá z nasledujúcich skupín odpovedala na túto otázku o tebe:
„S (TVOJE MENO) môžeme vždy počítať pri ______, _____ a _____.“
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• Tvoji prví priatelia, keď si mala asi päť rokov
• Tvoje prvé radkyne alebo vodkyne
• Tvoji priatelia a spolužiaci v škole alebo spoluhráči v športovom klube.
3. Teraz sa zamyslite nad jedinečným potenciálom ostatných vo vašej skupine. Napíšte svoje meno uprostred
malého papiera a položte ho na podlahu alebo na stenu.
4. Budete mať 90 sekúnd na to, aby ste napísali jedno slovo na papieriky ostatných účastníkov a tak popísali ich prínos.
5. Rozdeľte sa do tímov od troch do piatich. Každý si vyberie jeden z príspevkov, ktorý ho podľa neho najlepšie
vystihuje a znázorní ho pantomímou bez použitia zvuku.
6. Nechajte svoj tím hádať, o aký prínos ide.
7. Zamyslime sa
V malých skupinkách sa zamyslite nad dvoma otázkami z nasledujúcich sekcií.
Vyberte 1 otázku z tejto sekcie:
• Keď ste rozmýšľali nad tvojím prínosom, bolo ľahké nájsť ho? Prečo si myslíš, že je to tak?
• Ako tvoje tri prínosy odrážajú tvoj jedinečný potenciál, čo o tebe hovoria?
• Ktoré z týchto prínosov si tvoja družina/oddiel najviac cení? Komunita? Spoločnosť všeobecne? Prečo si
myslíš, že je to tak?
Vyberte 1 otázku z tejto sekcie:
• Prečo je dôležité oceniť rôzne spôsoby, akými ľudia prispievajú do spoločnosti?
• Ako môžeš využiť svoj jedinečný potenciál na budovanie mieru vo svojom okolí?

Táto aktivita pochádza z učebných osnov Compassion in Action od Nadácie PeaceJam.
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SILA SLOV
Preskúmajte, ako môžu nami používané slová vytvárať konflikty a tiež budovať mier.

BUĎ PRIPRAVENÝ
BUDETE POTREBOVAŤ
ZOSTAŤ V BEZPEČÍ

NÁPAD POSKYTLI

RANGERKY
A VYŠŠIE

Prečítajte si tipy na siedmej strane o vytváraní prostredia odvahy. Dajte kúsky
papiera a pero každému hráčovi. Hrajte v skupinách s párnym počtom hráčov.
Perá a malé papiere

Dohodnite sa, ktoré slová / nadávky nemožno použiť

The PeaceJam Foundation

POSTUP AKTIVITY
1. Čítajte nahlas
Slová majú silný dopad na nás všetkých. Celý deň sme bombardovaní slovami cez médiá, naše rodiny, priateľov a učiteľov, ako aj slovami, ktoré sa rozhodneme použiť. „Jazyk nemá kosti, ale je dosť silný na to, aby zlomil srdce. Takže váž
svoje slová." Počuli ste už toto príslovie alebo iné príslovie s rovnakým významom? Čo si myslíte, že znamená? Myslíte
si, že je pravdivé?
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2. Zamyslite sa nad negatívnymi výrazmi alebo nadávkami používanými na opis ľudí, ktoré by mohli zraniť. Každý hráč
si pripraví zraňujúce slovo a napíše ho raz na dva kúsky papiera.
3. Keď každý napíše svoje slová, zamiešajte všetky kúsky papiera dohromady a rozložte ich prázdnou stranou nahor.
4. Dvaja hráči súčasne otáčajú kúsok papiera.
• Ak obaja otočíte to isté slovo, zakričte VYHODIŤ. Ten, kto zakričí ako druhý sa podelí o svoje pocity ohľadom
otočeného slova. Potom obaja roztrhnete zhodné slová.
• Ak obaja otočíte rôzne slová, vystriedajte sa v popisovaní svojich pocitov voči danému slovu a potom ich vráťte späť.
5. Hrajte až kým sa vystriedajú všetci alebo nezostanú žiadne slová.
6. Čítajte nahlas:
Ľudia si často myslia, že negatívne výrazy a nadávky nie sú nič vážne a môžu povedať: „Iba som si robil srandu“ po použití nadávky alebo negatívneho výrazu. Ale tieto slová sú stále bolestivé a zranenie môže byť vážnejšie, ako si myslíte.
Nadávky sú často založené na predsudkoch a stereotypoch a môžu sa stať nástrojom na rozdeľovanie ľudí. Negatívne
slová, najmä nadávky, sú často používané na dehumanizáciu určitých skupín ľudí, na zníženie empatie a ocenenia rozdielov medzi ľuďmi, a táto dehumanizácia môže viesť k diskriminácii, izolácii a násiliu.
7. Zamyslime sa
• Akú moc majú tieto slová? Prečo majú moc – odkiaľ tá moc pochádza?
• Privádza vás použitie týchto slov bližšie alebo ďalej od mieru?
• Ako môžeme byť láskavejší a empatickejší vo vyjadrovaní a vytvárať mier pomocou slov?

Predsudok znamená „súdiť predtým“. Je to vtedy, keď si
vytvoríme negatívny názor alebo pocit voči osobe alebo
skupine ľudí bez pochopenia širšieho kontextu.
Táto aktivita pochádza z učebných
osnov Compassion in Action od
Nadácie PeaceJam.

Dehumanizovať znamená pozbaviť niekoho ľudských
vlastností alebo zaobchádzať s ním neľudským či
ponižujúcim spôsobom.
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Postavíme sa za mier tak, že vyzveme sami seba k porozumeniu rôznych
uhlov pohľadu a k riešeniu konfliktov.
Aktivity v tejto časti pomôžu vodkyniam a skautkám:
• Preskúmať konfliktné situácie z rôznych uhlov pohľadu
• Precvičiť prispôsobovanie svojho správania pri riešení konfliktu
a budovaní mieru
• Preskúmať súvislosť medzi diskrimináciou, vylúčením a mierom
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NA DRUHEJ STRANE KONFLIKTU
VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Rozpoznajte rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym konfliktom.

BUĎ PRIPRAVENÝ

Pripravte si pavučinu tak, že priviažete lano o stromy. Prispôsobte
náročnosť úrovni, ktorá vyhovuje vášmu oddielu. Mala by to byť výzva!
Rozdeľte svoj oddiel na tímy po ôsmich.

BUDETE POTREBOVAŤ

Časovač, lano (dlhé asi päť metrov) a dva pevné stĺpiky – stromy alebo
bránkové tyče.

NÁPAD POSKYTLI

Distrito Querétaro 16 de Guías de Mexico

POSTUP AKTIVITY
1. Vyberte si niekoho, kto bude merať čas, tento človek nebude hrať (môže to byť líder). Rozdeľte sa najmenej na
dva tímy.
2. Celý tím by mal začínať na jednej strane pavučiny.
3. Cieľom hry je preliezť pavučinou bez dotyku. Ak sa dotknete pavučiny, všetci musia začať ešte raz.
4. Keď sa hra začne, nikto nemôže rozprávať (žiadne rozhovory, posunková reč ani gestá).
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5. Každá skupina má jednu minútu na naplánovanie svojej stratégie, aby sa dostala na druhú stranu.
6. Pokúste sa dostať cez pavučinu za šesť minút.
7. Čítajte nahlas:
Konflikt sám osebe nie je dobrý ani zlý. Závisí to od toho, ako sa vysporiadame so situáciou a či dovolíme, aby sa
konflikt zhoršoval. Ak sa s konfliktom zdravo vysporiadame, môže to byť skvelý spôsob učenia sa. Avšak ak je konflikt
ignorovaný alebo riešený zle, môže spôsobiť nepohodlie, incidenty, napätie z nepochopenia alebo dokonca krízu pre
všetkých zúčastnených.
8. Zamyslime sa
Myslíte si, že vaša skupina mala počas výzvy dobrý alebo zlý konflikt? V závislosti od vašej odpovede diskutujte
o otázkach nižšie.
Mali sme pozitívny konflikt
Čo zabránilo tomu, aby sa váš konflikt stal negatívnym?
Naučili ste sa pri konflikte niečo, čo z vás urobí lepší tím pre budúcu spoluprácu?
Mali sme negatívny konflikt
Využívali ste schopnosti všetkých v tíme? Držali ste spolu, alebo ste hrali každý sám za seba?
Ako sa mohol každý prispôsobiť, aby sa váš konflikt nestal negatívnym?
Aké kroky podniknete, aby ste zabránili negatívnym konfliktom vo vašom oddiele a družine?
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KTO SPÔSOBIL KONFLIKT?
Dostaňte sa do sveta ostatných a pozerajte sa na konfliktné situácie z rôznych
perspektív.

BUĎ PRIPRAVENÝ
BUDETE POTREBOVAŤ

RANGERKY
A VYŠŠIE

Táto aktivita funguje najlepšie v skupinách do päť ľudí.

Perá a papier(voliteľné).

POSTUP AKTIVITY
1. Vyberte troch rozprávačov.
2. Prvý rozprávač má 90 sekúnd na to, aby povedal príbeh o sebe, ktorý bude zahŕňať konflikt. Môže to byť niečo
jednoduché, napríklad čo sa mu dnes stalo. Príbeh musí zahŕňať interakcie s inými ľuďmi. Všetci majú desať sekúnd
na rozhodnutie, kto konflikt spôsobil.
3. Teraz má druhý rozprávač 90 sekúnd na to, aby prerozprával ten istý príbeh z pohľadu inej osoby, ktorá v príbehu
vystupuje. Nebojte sa vymyslieť spätný príbeh pre ľudí, ktorých hráte! Každý má desať sekúnd na rozhodnutie, kto
spôsobil konflikt (môžete zmeniť názor).
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4. Teraz má tretí rozprávač opäť 90 sekúnd na to, aby vyrozprával príbeh z pohľadu ďalšej postavy v príbehu. Každý
má desať sekúnd na to, aby rozhodol, kto konflikt spôsobil. Zmenili ste znova názor?
5. Zamyslime sa
• Pomohlo vám rozprávanie príbehu z rôznych uhlov pohľadu premýšľať o situácii inak?
• Myslíte, že ak by sa všetky postavy v príbehu pozreli na situáciu z rôznych uhlov pohľadu, mohla by sa situácia
zmeniť? Ako?
Ak máte problém s vymyslením príbehu, môžete použiť karty s návrhmi na strane 60.
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SVETLÁ, KAMERA, AKCIA
Pozorujte, akú hráte rolu pri budovaní mieru alebo budovaní konfliktov.

BUĎ PRIPRAVENÝ
BUDETE POTREBOVAŤ

RANGERKY
A VYŠŠIE

Táto aktivita funguje najlepšie v skupinách do 13 ľudí.

Vytlačené /napísané karty so scenármi.

POSTUP AKTIVITY
1. Vyberte rozprávača a rozdeľte svoj oddiel na tri skupiny, skupinu A, B a C. Ak máte nepárny počet hráčov, v skupine
„A“ by malo byť najviac ľudí.
2. Rozprávač prečíta definíciu mieru a definíciu budovania mieru na strane osem a potom dá každej skupine jej scenár.
3. Skupina A zahrá dvojminútovú scénku, aby znázornila svoj scenár.
4. Po dvoch minútach sa skupina B pripojí k skupine A a preruší ich pokojnú scénu, hrajúc svoj scenár ďalšie dve
minúty. Nezabudnite na vzájomnú interakciu.
5. Po ďalších dvoch minútach sa skupina C pripojí k obom skupinám a bude postupovať podľa pokynov v ich scenári.
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6. Zastavte sa po celkovo šiestich minútach hrania rolí.
7. Rozprávač potom prečíta toto:
Každá skupina prečíta svoj scenár. Zdvihnite ruku, ak:
• pochopiť, čo sa ostatné skupiny snažili dosiahnuť,
• ste sa pokúsili prejaviť empatiu a spolupracovať s ostatnými,
• ste chceli iba splniť svoju úlohu.
8. Zamyslime sa
• Ako ste vnímali svoju úlohu, ako ste sa cítili? Vedeli ste, čo jednotlivé skupiny robili? Ako ste reagovali na ostatné
skupiny?
• Keby ste vedeli, čo sa ostatní snažili dosiahnuť, zmenili by ste spôsob, akým ste reagovali?
• Ako prispievate ku konfliktu ak konáte viac než počúvate?

Empatia znamená byť schopný
porozumieť inej osobe a zdieľať
jej pocity.
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MIEROVÝ RYTMUS
Spojte sa s ostatnými vo vašom oddiele a naučte sa, ako sa spojiť s ostatnými vo svete.

VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

(pre vekovú kategóriu skautiek a mladších skúste jednoduchšiu verziu, napr. tlieskajte
alebo dupte do rytmu v kruhu)

BUĎ PRIPRAVENÝ

Účastníci sedia blízko seba v kruhoch – v malých skupinách alebo v jednej
skupine v závislosti od úrovne výzvy, ktorú váš oddiel chce.

BUDETE POTREBOVAŤ

Malé kamienky akurátnej veľkosti pre každého účastníka, aby pohodlne
sadli do ruky (môžu byť aj krátke paličky).

NÁPAD POSKYTLI

Svetové centrá WAGGGS

POSTUP AKTIVITY
1. Každý vezme kameň alebo paličku a sadne si alebo kľakne do kruhu s kameňom pred sebou.
2. Požiadajte dobrovoľníka, aby sa postavil do stredu kruhu a počítal „raz, dva“ v pomalom a rovnomernom rytme.
a. Keď dobrovoľník zakričí „raz“, zdvihnite kameň pred sebou.
b. Keď dobrovoľník zakričí „dva“, položte kameň pred osobu po vašej pravici.
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3. Chvíľu opakujte, potom sa pozastavte a diskutujte: darí sa vám udržiavať kamene, v kruhu, v pohybe?
Nehromadia sa niekde? Čo môžete urobiť, aby ste pomohli všetkým udržať kamene v pohybe?
4. Skúste to znova a využite niektoré zo svojich nápadov. Ako to dopadlo tentokrát?
5. Zamyslime sa:
•
•
•
•

Vytvorili ste spolu silný rytmus? Čo vám pomohlo uspieť?
Akú úlohu zohral každý človek pri vytváraní silného rytmu?
Ako môže vaše konanie pôsobiť na niekoho na druhej strane kruhu?
Premýšľajte, ako môžu vaše kroky vo vašom živote pôsobiť na ostatných, dokonca aj na ľudí vzdialených od
vás. Ako sme všetci prepojení?
• Čo môžeme urobiť, aby sme sa dozvedeli viac o širšom svete?
Skúste viac
Môžete sa pokúsiť výzvu vystupňovať:
• Zvýšením rýchlosti
• Sťažením hry rôznymi spôsobmi, napr. počítaním rytmu na tri alebo štyri doby a následným pridaním ďalšej
činnosti (napr. vydanie nejakého zvuku alebo pred položením kameňa).
• Namiesto počítania spievajte jednoduchú skladbu s rytmom, akým posúvate kamene.

https://bit.ly/35yPoS5

Ako vodkyňa / skautka máš už päť miest po celom svete,
kam patríš a kde sa môžeš dozvedieť viac o svete. Našich
päť svetových centier WAGGGS – v africkom regióne
(Kusafiri), Indii (Sangam), Mexiku (Our Cabana), Spojenom
kráľovstve (Pax Lodge) a Švajčiarsku (Our Chalet) je
ideálnym miestom na spojenie sa so širším svetom.

Naskenujte tento QR kód a dozviete sa
viac o svetových centrách WAGGGS
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PROSÍM POSTAV SA, AK...
VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Preskúmajte súvislosť medzi diskrimináciou, vylúčením a mierom.

BUĎ PRIPRAVENÝ
NÁPAD POSKYTLI

Toto je aktivita pre celý váš oddiel.

The PeaceJam Foundation.

POSTUP AKTIVITY
1. Vyberte si rozprávača a potom začnite aktivitu v sede na zemi.
2. Rozprávač prečíta toto:
„Po vypočutí vety vstaň, ak si mal túto skúsenosť. Poobzerajte sa po miestnosti a potom si opäť sadnite čakajúc na
ďalšiu vetu. Toto je tichá aktivita, preto prosím nehovorte, kým sa aktivita neskončí. Dôvera je veľmi dôležitá, takže
nezdieľajte osobné skúsenosti iných ľudí mimo tejto skupiny bez ich súhlasu.“
„Prosím, postavte sa, ak...“
• Som urobil zmeny v mojom každodennom živote (napríklad zmena priateľov, ako sa obliekam, ako hovorím), aby
som zapadol.
• Sa niekedy necítim vítaný vo svojom oddiele/družine a miestnej komunite.
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• Mi niekto povedal niečo, vďaka čomu som sa cítil vylúčený.
• Ja, priateľ alebo člen rodiny bol ohrozovaný z dôvodu rasy, etnického pôvodu, pohlavia alebo národnosti.
• Niekto, koho osobne poznáte, sa dostal do situácie, že sa musel báť o svoju bezpečnosť.
3. Zamyslime sa
• Čo ste si všimli na našom vzorci vstávania? Čo vám to hovorí o vylúčení vo vašej komunite?
• Čo vám to hovorí o vašich vlastných životoch?
• Čo myslíte, ako by na tieto výroky reagovali mladí ľudia v iných častiach vašej krajiny alebo v iných častiach sveta?
4. Teraz opakujte aktivitu podľa nasledujúcich pokynov:
„Prosím, postavte sa, ak...“
• Ste sa cítili bezpečne vo svojom oddiele/družine a miestnej komunite
• Ste za posledný mesiac urobili niečo pre to, aby ste sa niekoho zastali.
• Máte dospelého (vedúceho, učiteľa, rodiča, príbuzného), ktorému na vás záleží.
• Pre vás niekto urobil minulý týždeň niečo pekné.
• Vo svojej miestnej oblasti alebo komunite máte miesto, kde cítite bezpečie a pokoj.
5. Zamyslime sa
• Čo ste si všimli na vašom vzorci vstávania? Čo vám to hovorí o vašej komunite?
• Čo myslíte, ako by na tieto výroky reagovali mladí ľudia v iných častiach vašej krajiny alebo v iných častiach sveta?
• Čo vám táto aktivita hovorí o vzťahu medzi mierom a diskrimináciou vo vašich životoch?

Táto aktivita pochádza z učebných osnov Compassion in Action od Nadácie PeaceJam.
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ŽENY – BUDOVATEĽKY MIERU
Oceňte prínos, ktorým ženy prispeli k budovaniu mieru.

RANGERKY
A VYŠŠIE

BUĎ PRIPRAVENÝ

Vytlačte si kópiu kariet o inšpiratívnych ženách alebo si ich prezrite pomocou QR kódu nižšie. Môžete si tiež vyrobiť vlastné karty, ktoré pridáte
do balíka a objavíte tak príbehy inšpiratívnych žien vo vašej krajine. Táto
aktivita funguje najlepšie v skupine do päť osôb.

BUDETE POTREBOVAŤ

Kópiu kariet Inšpiratívnych žien, jedna karta na osobu.

POSTUP AKTIVITY
1. Vyberte si náhodne kartu. Osoba na karte je teraz nominantkou na Nobelovu cenu za mier. Ak táto žena už získala
Nobelovu cenu za mier, tvárte sa, že nie.
2. Predstavte si, že ste členom výboru Nobelovej ceny za mier. Výbor sa snaží zhodnúť na laureátovi ceny za mier.
Ak to nie je jednomyseľné rozhodnutie, o výbere rozhoduje väčšina hlasov.
3. Musíte presvedčiť svojich kolegov – členov výboru (všetkých ostatných vo vašej skupine), že osoba na vašej karte
si zaslúži túto cenu. Venujte čas príprave svojho prejavu.
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4. Každá osoba vo vašej skupine bude mať 45 sekúnd na presvedčenie členov výboru, aby hlasovali za osobu na ich
karte.
Pozrite sa na svoju kartu a premýšľajte o:
• krokoch, ktoré táto žena podnikla pre budovanie mierumilovnejšieho sveta,
• bariérach a prekážkach, ktoré prekonala,
• rozdieloch, ktoré urobila vo svete,
• tom, ako vás môže daná žena inšpirovať.
5. Teraz, keď ste si vypočuli prejavy všetkých, hlasujte za ženu, pri ktorej cítite, že by mala byť ďalšou laureátkou ceny
za mier.

Medzi 107 osobami ocenenými Nobelovou cenou mieru je
17 žien.

https://bit.ly/3hdu5YH

Nobelova cena za mier je cena udelená niekomu, kto odviedol skvelú prácu pri budovaní mieru medzi krajinami, redukcií
permanentných vojsk alebo pri vytváraní mierových organizácií.

Tu si stiahnite karty
Inšpiratívnych žien:
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Postavíme sa spolu, aby sme podporili budovanie mieru a vytvorili priestory
pre presadzovanie rovnosti a podporu mieru.
Aktivity v tejto časti pomôžu vodkyniam a skautkám:
• Robiť rozhodnutia zakorenené v ich hodnotách
• Zvážiť reťazový efekt ich konania a jeho možné dopady na rôzne skupiny
• Podniknúť kroky na vytvorenie priateľskejšej a mierumilovnejšej
spoločnosti

43
WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021 • AMGE • JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2021 • AMGS • DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2021 •

•

PREMÝŠĽAME O MIERI
VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Zamyslite sa, čo pre vás znamená mier a inšpirujte druhých k premýšľaniu o mieri.

BUĎ PRIPRAVENÝ
BUDETE POTREBOVAŤ
NÁPAD POSKYTLI

Ak používate umelecké materiály, zhromaždite si zásoby vopred. Zaistite dostupnosť ochranných prostriedkov a oblečenia, ak používate znečisťujúce materiály.
Kreatívne materiály.

2nd Brownie Troop of Larissa from the
Greek Girl Guides Association.

POSTUP AKTIVITY
1. Prečítajte si definíciu mieru a budovania mieru na strane osem.
2. Zamyslite sa v družine alebo ako jednotlivec nad tým, čo pre vás znamená mier. Zapíšte si všetky kľúčové myšlienky,
obrázky a nápady a rozhodnite sa, ako môžete tieto nápady kreatívne predstaviť.
3. Môžete si vybrať: vytvoriť maľbu, koláž, kresbu alebo iné umelecké dielo pomocou prírodných materiálov, zahrať
dramatickú scénku, napísať pieseň alebo báseň. Je to na vás.
4. Vaším cieľom je inšpirovať ostatných, aby premýšľali o tom, čo pre nich znamená mier a budovanie mieru.
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5. Napíšte niekoľko slov alebo krátky popis, aby ste ostatným povedali, o čom je vaša kreatívna práca a čo mier
znamená pre vás.
6. Zamyslime sa
• Ako možno použiť umenie na podporu mieru?
• Ako môžete, ako družina, pomocou umenia inšpirovať ostatných k budovaniu mieru?

Chcete to posunúť ďalej?
Zdieľajte to, čo ste vytvorili, s ostatnými. Môžete usporiadať mierovú výstavu, aby ste motivovali ostatných byť
súčasťou hovoru o budovaní mieru. Prípadne to využite ako príležitosť usporiadať zbierku pre Fond Svetového dňa
zamyslenia (World Thinking Day Fund).
Zdieľajte svoje fotografie a nápady a sledujte, čo robia
vodkyne a skautky po celom svete.
Zistite viac o Fonde Svetového dňa
zamyslenia na strane deväť alebo
oskenovaním tohoto QR kódu.

#WTD2021 #WorldThinking Day #StandTogetherForPeace
@WAGGGSworld

bit.ly/WTDFund
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OTOČ TO
VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Uvedomte si niektorý zo spôsobov, ako sa môžeme navzájom podporovať
pri obrane spravodlivosti.

BUĎ PRIPRAVENÝ

V tejto aktivite si vymedzte čas na diskusné otázky.

BUDETE POTREBOVAŤ

Plachty, celty alebo prikrývky, jedna na malú skupinu/družinu, dostatočne
veľké, aby členovia družiny na nej mohli stáť bez toho, aby sa dotýkali
niekoho iného.

NÁPAD POSKYTLI

The PeaceJam Foundation.

POSTUP AKTIVITY
1. Plachtu položte do stredu družiny.
2. Venujte niekoľko minút diskusii:
• Aké sú dôvody, pre ktoré by sme sa mohli identifikovať s rôznymi skupinami spoločnosti alebo do nich patriť?
(sociálny, etnický pôvod, rasa, náboženstvo atď.)
• Aké sú odlišné skupiny existujú vo vašej komunite, škole atď.?
• Aké rôzne skupiny existujú vo vašej komunite, škole atď.?
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• Spomeniete si na nejaké príklady, keď ste videli, že sa s ľuďmi vo vašej škole alebo komunite zaobchádzalo
nespravodlivo alebo zle? Skúste sa podeliť o príklady nespravodlivosti, ktoré ste videli. Vo svojich predstavách
vložte tieto nespravodlivosti na plachtu.
• Prečo sa tieto nespravodlivosti udiali? Prečo sa s týmito ľuďmi zaobchádzalo inak a nespravodlivo?
3. Pohybujte sa tak, aby ste všetci stáli na plachte, a prečítajte nahlas toto: „Táto strana plachty predstavuje tie
nespravodlivosti, ktorú sme videli v našich komunitách. Teraz „otočíme nový list“ alebo „otočíme veci“ – otočenie
plachty bude symbolizovať vykonanie zmeny. “
4. Ako skupina spolupracujte na obracaní plachty bez toho, aby ste stúpili mimo nej.
5. Zamyslime sa
• Ako to šlo? Čo ste museli urobiť, aby ste uspeli?
• Vidíte nejaké podobnosti medzi tým, čo ste museli urobiť, aby ste plachtu otočili, a tým, čo možno budeme musieť
urobiť, aby sme zmenili naše komunity v bezpečnejšie, pokojnejšie a rovnocennejšie miesta?
• Spomeňte si na nespravodlivosť, ktorú ste predtým zdieľali. Postavil sa niekto za osobu/skupinu, s ktorou sa
zaobchádzalo nespravodlivo? Napadá vám nejaká príležitosť, keď ste videli, ako sa niekto postavil za druhých, ktorí
čelili nespravodlivosti?
• Ako sa môžeme navzájom podporovať, aby sa veci zmenili a spoločne sa postaviť za spravodlivosť?

Táto aktivita pochádza z učebných osnov Compassion in Action od Nadácie PeaceJam.
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PAMÄTNÁ MINCA
Naplánujte si, ako môžete lokálne podporiť budovanie mieru a zbierať prostriedky
pre Fond Svetového dňa zamyslenia.

BUĎ PRIPRAVENÝ
BUDETE POTREBOVAŤ

VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Každý hráč si musí doniesť mincu nie staršiu ako je on sám.
Táto aktivita funguje najlepšie v malých skupinách.
Mince vo vašej miestnej mene.

POSTUP AKTIVITY
1. Pri pohľade na rok vytlačený na vašej minci si vypočítajte, koľko ste mali rokov, keď bola vyrobená.
2. Aká je vaša najživšia spomienka z toho roku? Ak si nič nepamätáte, porozmýšľajte, čo by ste mohli robiť, keď ste
boli v tomto veku, čo ste radi robili. Aké bolo vaše obľúbené jedlo?
3. Zachyťte svoje myšlienky tak, že ich napíšete, nakreslíte alebo zazdieľate so svojou družinou.
4. Teraz zvážte, čo by v tom čase urobilo váš život pokojnejším. Načrtnite jeden skutok mieru.
5. Ako vodkyne alebo skautky máte moc budovať mier tým, že každý deň odvádzate dobrú prácu. Aký dobrý skutok
alebo mierový akt by ste mohli urobiť teraz, ktorý by bol býval pomohol vám, keď ste boli mladší?
6. Môžete vyzbierať vaše mince a darovať ich Fondu Svetového dňa zamyslenia.
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POSUŇ MIER ĎALEJ
VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Zaviažte sa k podpore budovania mieru na miestnej úrovni ako súčasť Svetového hnutia.

BUDETE POTREBOVAŤ

Vytlačenú kópiu odznaku Svetovej asociácie skautiek pre každú vodkyňu/skautku
vo vašom oddiele (trojlístok WAGGGS) zo strany 61 alebo si ho vyrobte sami.
Približne 20 cm × 20 cm. Jedna strana musí byť prázdna.

NÁPAD POSKYTLI

Oddiel 500, oddiel Sikatuna,
Girl Scouts of the Philippines.

POSTUP AKTIVITY
1. Teraz, keď lepšie rozumiete tomu, čo je budovanie mieru, ako vznikajú konflikty a ako ich môžete vyriešiť, ako by
podľa vás mali vodkyne a skautky budovať mier?
2. Ak ste v družine, hovorte o tom, ako môžu vodkyne a skautky prispieť k budovaniu mieru.
Otázky na zamyslenie:
• Ako môžete začleniť a prijať ľudí do svojej komunity?
• Čo môžete urobiť, aby ste lepšie pochopili ľudí, ktorí sú odlišní od vás?
• Ako môžete vyriešiť konflikty vo vašej komunite skôr, než sa stanú problémami?
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3. Na prázdnu stranu vášho trojlístka napíšte alebo nakreslite správu o tom, ako môžu skautky spoločne
budovať mier.
4. Natočte video (maximálne 20 sekúnd) v skautských rovnošatách, na ktorom bude vidno vašu kresbu alebo
prečítate svoju správu pre budovanie mieru, následne list otočte, aby ste ukázali trojlístok a potom presuňte
trojlístok mimo obrazovku.
5. Trojlístok môžete presunúť nad seba, pod seba, doprava alebo doľava.
6. Pošlite to WAGGGS na adresu WTD@wagggs.org alebo ho zazdieľajte na sociálnych sieťach pomocou
hashtagu #WTD2021 #WorldThinkingDay #StandTogetherForPeace.
Podeľte sa o svoje fotografie a nápady a uvidíte, čo robia vodkyne a skautky po celom svete.
#WTD2021 #WorldThinking Day #StandTogetherForPeace

@WAGGGSworld
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VECI, KTORÉ MÔŽEM ZMENIŤ
Zamyslite sa nad vecami, ktoré bránia mieru, a pochopte veci, ktoré môžeme o vládať.

RANGERKY
A VYŠŠIE

BUĎ PRIPRAVENÝ

Túto aktivitu začnite plniť individuálne, potom pracujte v družine. Použite
časovač na dodržanie časového limitu.

BUDETE POTREBOVAŤ

Časovač, pero, niekoľko samolepiacich papierikov/malé papieriky a kópiu
šablóny – Obrázok zmeny na strane 62 pre každú osobu.

POSTUP AKTIVITY
1. Urobte si päťminútovú prechádzku alebo sa pozrite von z dverí či okna. Premýšľajte nad ľuďmi a miestami vo vašej
komunite. Aké problémy bránia tomu, aby bola vaša komunita tak rovnocenná a pokojná, ako by mohla byť?
2. Prečítajte si definíciu mieru a budovania mieru na strane osem.
3. Venujte päť minút hlbšiemu skúmaniu a odpovedzte na tieto otázky v šablóne Obrázka zmeny:
a. Ktorá téma vás prinútila zamyslieť sa najviac?
b. Čo si myslíte, čo spôsobuje tento problém?
c. Ako by vyzeralo vaše ideálne a mierové riešenie?
d. Ktoré prekážky sťažujú dosiahnutie tohto riešenia?
4. Rozložte všetky Obrázky zmeny do priestoru.
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5. Vezmite si papieriky a pero, spustite päťminútový časovač a presuňte sa k inému Obrázku zmeny.
6. Aké kroky mohli druhí podniknúť na odstránenie prekážky alebo na vyriešenie problému? Na každý kúsok
papiera napíšte jeden nápad na akčný krok a vložte ich vedľa Obrázka zmeny.
7. Vráťte sa k svojmu Obrázku zmeny, kde vám ostatní nechali nejaké nápady na akciu. Pridajte ďalšie, ktoré vám
napadnú.
8. Existuje veľa vecí, ktoré ovplyvňujú náš život a niektoré sa dajú zmeniť ľahšie ako iné. Usporiadajte akčné kroky
do škály ľahkých, stredných a ťažkých.
9. Po zoradení všetkých nápadov na akčné kroky sa pozrite, kde na stupnici sa nachádzajú.
Máte moc budovať mier a vytvárať zmeny! Nechajte si svoj obrázok zmeny. Ste pripravení konať v prípade
problému, ktorý ste identifikovali? Pamätajte na to, keď na konci budete rozmýšľať nad svojim skautským
sľubom. Čo majú spoločné „ľahké“ činy? Je niečo, čo si myslíte, že je nemožné zmeniť? Prečo?

Chcete to potiahnuť ďalej?
Sada nástrojov „Hovorte za jej svet“
vám pomôže pochopiť, ako môžete
„hovoriť za svoj svet“ a rozvíjať svoju
vlastnú „advokačnú kampaň“.

https://bit.ly/3lZqwZH

„Buď zmenou 2030“ je program,
ktorý môžu staršie členky použiť na
vytvorenie projektu sociálnej zmeny
od začiatku do konca.

https://bit.ly/3lYSPr0

53
WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021 • AMGE • JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2021 • AMGS • DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2021 •

•

VLNY MIERU
VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

Preskúmajte, ako môže mať jeden malý mierový akt širší dopad.

BUĎ PRIPRAVENÝ

Naplňte širokú nádobu vodou. Táto aktivita funguje najlepšie v malých skupinách.

BUDETE POTREBOVAŤ

Nádoba s vodou, stredne veľké kamienky, fixky.

POSTUP AKTIVITY
1. Vhoďte kamienok do nádoby s vodou. Sledujte, ako sa vlnky pohybujú. Dosiahli okraj nádoby?
2. Čítajte nahlas
„Kamienok predstavuje každý malý čin pokoja a láskavosti, ktorý robíme, a vlnenie predstavuje to, aký majú naše
skutky dosah na ostatných. Čo by sa stalo, keby desať miliónov skautiek urobilo jeden akčný krok pre dosiahnutie
mieru, ako by vyzerali tie vlnky? Aký rozdiel by to prinieslo vo svete?
3. Teraz zoberte kamienok a zatvorte oči. Ako pociťujete kamienok vo vašej ruke? Aký je ťažký? Aký je pevný?
Čo myslíte, kde všade bol?
4. Následne si predstavte domov tohto kamienka a aké úžasné, radostné a pokojné chvíle videl.
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5. Ako môžete priniesť tú istú energiu, pokoj a mier jednej osobe vo vašej komunite, možno niekomu, s kým ste
sa nikdy predtým nestretli?
6. Na svoj kamienok si zapíšte jeden akčný krok, ktorý môžete urobiť v priebehu budúceho týždňa, aby ste
budovali toto prežívanie pokoja.
7. Ak ste v družine, dajte všetky svoje kamienky dohromady a vytvorte si obraz mieru. Môže to byť čokoľvek,
čo vám symbolizuje mier.
8. Nechajte si svoj kamienok ako pripomienku vplyvu, ktorý môžete mať pre budovanie mieru ako jeden
z desiatich miliónov.
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NÁŠ SKAUTSKÝ SĽUB
Obnovte si svoj sľub a záväzok k budovaniu mieru a budovaniu pozitívnej budúcnosti.
Ako skautky zdieľame súbor jedinečných hodnôt, ktoré nám pomáhajú žiť užitočný život a robiť svet
lepším miestom. Sľub, aj keď sa líši pre každú krajinu, má tri hlavné časti:
byť lepšou verziou
samých seba

pomáhať našej
komunite a krajine

dodržiavať
skautský zákon

Dodržiavaním nášho sľubu pomáhame budovať pozitívnu budúcnosť, v ktorej môže každý prosperovať. Každodenným
dodržiavaním nášho sľubu plníme záväzok ako budovatelia mieru.

Ukončite svoje aktivity v rámci Svetového dňa zamyslenia usporiadaním sľubovej ceremónie.
BUĎ PRIPRAVENÝ

Ak sa venujete mladšej vekovej skupine, môžete si
papier predtým nastrihať. Táto aktivita funguje najlepšie, ak je družina v kruhu alebo v tvare podkovy.

BUDETE POTREBOVAŤ

Papier, nožnice, lepidlo alebo pásku,
fixky alebo perá.

POSTUP AKTIVITY

VŠETKY
VEKOVÉ
KATEGÓRIE

1. Papier nastrihajte na prúžky.
2. Na jeden prúžok papiera napíšte čin mieru (dobrý skutok), ktorý pomáha budovať
mier.
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3. Čítajte nahlas:
„Keby sme všetci spoločne podnikli kroky smerujúce k mierumilovnejšiemu svetu a každý deň by sme spravili dobrý
skutok, bolo by to desať miliónov skutkov mieru každý deň a 3 650 000 000 mierových činov každý rok!“
4. Jedna osoba nahlas povie svoj skautský sľub.
5. Prezrite si jeden alebo viac znení sľubov z inej krajiny. Požiadajte členov družiny, aby diskutovali o podobnostiach
a odlišnostiach od ich vlastného sľubu.
6. Podeľte sa o mierový čin napísaný na prúžku papiera so svojou družinou alebo osobou, ktorá stojí vedľa vás.
7. Keď zazdieľate nejaký nápad, vytvorte zo svojho prúžka očko a spojte ho s iným očkom, aby ste vytvorili reťaz.
8. Pokračujte v pridávaní do reťaze, až kým sa všetky nápady spoja a vytvoria jednu dlhú reťaz mieru.
9. Spýtajte sa svojej družiny, či je pripravená obnoviť svoj skautský sľub, žiť ním a skrze neho vo svete šíriť mier.
Spoločne si obnovte sľub.
10. Zamyslime sa:
• Svetová asociácia skautiek predstavuje viac ako desať miliónov vodkýň a skautiek. Čo myslíte, v ktorých iných
krajinách sú skautky?
• Aký môže byť život dievčaťa, vo vašom veku, v týchto krajinách?
• Naozaj to viete? Ako by ste to mohli zistiť?

Poďme zdieľať naše sľuby mieru so svetom v rámci oslavy Svetového dňa
zamyslenia! Odfoťte svoju sľubovú ceremóniu a zdieľajte ju pomocou
hashtagu #WTD2021 #WorldThinkingDay #StandTogetherForPeace.
Nezabudnite sa tiež pozrieť, čo robia ostatné skautky po celom svete.

@WAGGGSworld
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Dievčenský skauting vo svete

Nasledujúcich 152 krajín má národné združenia skautiek/federácie, ktoré sú členmi alebo pracujú na dosiahnutí členstva* vo WAGGGS.
Aktualizované do júla 2020.
OBLASŤ AFRIKY

ARABSKÝ REGIÓN

REGIÓN PACIFICKEJ ÁZIE

EURÓPSKY REGIÓN

(Toto sa referuje na subsaharskú
Afriku)

(Toto reprezentuje západnú Áziu
a severnú Afriku)

(Toto reprezentuje východnú Áziu,
južnú Áziu a Oceániu)

(Reprezentuje to Európu, Kaukazský
región a časť Stredozemia)

Bahrajn
Egypt
Jordánsko
Kuvajt
Libanon
Líbya
Mauritánia
Omán
Palestína
Katar
Sudán
Sýria
Tunisko
Spojené Arabské Emiráty
Jemen

Austrália
Bangladéš
Brunejsko-darussalamský štát
Kambodža
Cookove ostrovy
Fidži
Hongkong
India
Japonsko
Kiribati
Kórea
Malajzia
Maledivy
Mongolsko
Mjanmarsko
Nepál
Nový Zéland
Pakistan
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Singapur
Šalamúnove ostrovy
Srí Lanka
Taiwan
Thajsko
Tonga

Albánsko
Arménsko
Rakúsko
Azerbajdžan
Bielorusko
Belgicko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Gruzínsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Island
Írsko
Izrael
Taliansko
Lotyšsko
Lichtenštajnsko
Litva
Luxembursko
Malta
Monako
Čierna Hora*
Holandsko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Ruská federácia
San Maríno
Slovenská Republika
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Turecko
Ukrajina
Spojené kráľovstvo

Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Čad
Kongo
Pobrežie Slonoviny
Gambia
Ghana
Guinea
Keňa
Lesotho
Libéria
Madagaskar
Malawi
Maurícius
Mozambik*
Namíbia
Niger
Nigéria
Stredoafrická republika
Konžská demokratická republika
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Svazijsko
Juhoafrická republika
Južný Sudán
Tanzánia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
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REGIÓN ZÁPADNEJ
POLOGULE

(Reprezentuje to Severnú Ameriku,
Karibik a Južnú Ameriku)
Antigua a Barbuda
Argentína
Aruba
Bahamy
Barbados
Belize
Bolívia
Brazília
Kanada
Čile
Kolumbia
Kostarika
Curaçao
Dominika
Dominikánska republika
Ekvádor
Salvádor
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamajka
Mexiko
Nikaragua
Paraguaj
Peru
Panamská republika
Svätý Krištof a Nevis
Svätá Lucia
Svätý Vincent a Grenadíny
Surinam
Trinidad a Tobago
Spojené štáty americké
Venezuela

•

Sľuby zo sveta
Sľubujem na svoju česť, že sa
vynasnažím zo všetkých síl
• Plniť si povinnosť voči Bohu
a mojej krajine,
• Pomáhať iným a
• Držať sa vodcovského zákona

„S pomocou Boha, s vašou pomocou a šťastlivo“
alebo „S vašou pomocou a šťastlivo“
Sľubujem, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
• Podrobne preskúmať hodnoty nášho
skautského zákona,
• Hľadať zmysel môjho života,
• Zapojiť sa do komunity, kde žijem.

- Sľub vodkýň Sýrie

– Sľub skautiek zo Švajčiarska

Sľubujem, že sa vynasnažím zo
všetkých síl:
• Byť vernou sama sebe a rozvíjať
svoju vieru
• Slúžiť mojej komunite a Austrálii
• A žiť podľa vodcovského zákona

Sľubujem na svoju česť, že sa
vynasnažím zo všetkých síl:
• Plniť si povinnosť voči Bohu a mojej
krajine,
• Pomáhať iným ľuďom v každom čase,
• A držať sa vodcovského zákona.

– Sľub vodkýň Austrálie
Sľubujem na svoju česť, že sa
vynasnažím zo všetkých síl:
• Plniť si povinnosť voči Bohu a mojej
krajine,
• Pomáhať iným ľuďom v každom čase,
• A držať sa vodcovského zákona.

– Sľub vodkýň z Venezuely

– Sľub vodkýň v Keni

Vyskúšajte medzinárodný a ktivitový
balíček zo Svetových centier

Pustite si toto video na
„ochutnávku“ Svetových center
https://bit.ly/2TaYAVu

https://bit.ly/3meP1SN

Našich päť Svetových centier WAGGGS – v Africkom regióne
(Kusafiri), Indii (Sangam), Mexiku (Our Cabaña), Spojenom
kráľovstve (Pax Lodge) a Švajčiarsku (Our Chalet) sú miestami,
ktoré spájajú vodkyne a skautky naprieč hnutím.
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PRÍLOHA
Kto spôsobil konflikt (karty) Strana 32
Ak máte problémy s vymýšľaním príbehu o aktivite „kto spôsobil konflikt“, môžete použiť nasledujúce návrhy.
Náhodne vyberte predmet, objekt a scenár, aby ste vytvorili svoj konfliktný príbeh.

Predmet

Objekt

Scenár

Predmet

Objekt

Scenár

Predmet

Objekt

Scenár

Starší pán

Mladý muž so
psom
Členka z tvojho
tímu

Lopta

Nákup jedla

Hranie hry

Prechádzka
v parku
Zrazil sa s tebou

Spadol/spadli na
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Svetlá, kamera, akcia (karty) Strana 34
KARTY:

SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C

MOŽNOSŤ 1

Strávili ste celý deň
z berom plodov na poli.
Obhajujte svoju tvrdú
prácu.

Ste veľmi hladní
a potrebujete zohnať
jedlo čo najrýchlejšie.

Vidíte problém a chcete
pomôcť. Skúste vyriešiť
konflikt.

MOŽNOSŤ 2

Tvoríte záhradu na oslavu
dôležitého festivalu.
Obhajujte záhradu!

Vytvorte krásnu kyticu
kvetov na oslavu dôležitej
príležitosti.

Vidíte problém a chcete
pomôcť. Skúste vyriešiť
konflikt.
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Posuň mier ďalej (šablóna)
Strana 50
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Veci, ktoré môžem zmeniť: Obrázok zmeny
Strana 52

PREKÁŽKA
Ako tento problém zabraňuje
 dohrávaniu ideálneho scenára?
o

MIEROVÁ SITUÁCIA
Aký ideálny scenár si viete predstaviť?

PRÍČINA
Prečo si myslíte, že je tu tento
problém?

PROBLÉM
Aký problém môžete vidieť?
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