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VEC:  

Žiadosť o podporu našej činnosti  

V mene 23. skautského zboru Nitrava Vás chcem osloviť ohľadom podpory činnosti našej 
organizácie, ktorá v minulom roku prišla o svoje priestory. 

23. zbor Nitrava 
Zbor vznikol na jeseň roku 1993. Vyznačujeme sa celoročnou činnosťou, ktorej vrcholom je letný 

tábor. V zbore sa vystriedalo niekoľko generácii mladých ľudí, pričom vodcovia boli vždy z vlastných 
členov. V súčastnosti máme registrovaných cez 110 členov pričom väčšia časť sú deti a mládež od 6 
do 22 rokov. Celkovo v Nitre pôsobí cez 170 skautov. Celá činnosť je zastrešená dobrovoľníkmi.  

Okrem pravidelných stretnutí a táborov sa každoročne zapájame aj do akcií pre verejnosť: 

 február – Európsky večer 

 marec – Deň narcisov – pomoc počas verejnej zbierky 

 apríl – Jarné čistenie Zobora 

 máj – Tvorba vtáčích búdok 

 máj – Deň rodiny – spoluorganizátor 

 jún – MDD – Park na Sihoti – spoluorganizátor 

 jún – Raňajky v tráve – spoluorganizátor 

 december – prinesenie Betlehemského svetla do trhového mestečka 

 december – Betlehemské svetlo s krátkym programom v Zariadení pre seniorov ZOBOR 

 v roku 2015 sme úspešne realizovali projekt Revitalizácia jazierka Šindolka. Doteraz sa staráme 
o jeho trvalú údržbu. 

 vo februári a v septembri organizujeme celoslovenské akcie pre skautov, v ktorých plánujeme aj 
v budúcnosti pokračovať. 

 najnovšie sa stávame Miestnym centrom prestížneho programu Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu 

 Ďalej pomáhame aj pri Noci kostolov a zbierke Hodina deťom. 

 
Pre skautov aj verejnosť organizujeme tri celoslovenské akcie zamerané na neformálne 
vzdelávanie. 
- február:  Vlčiacko - včielkarske dni  (deti do 11 rokov) –150 účastníkov (2017) 
- máj:   NIMEH - Nitrianska mestská hra (od 15 rokov) – 70 účastníkov (2017)  
- september:  Nitrianske skautské dni (6-25 rokov) – viac ako 200  účastníkov (2017) 

 

O našej činnosti sa môžete dočítať na našich internetových stránkach, alebo vo výročných 
správach Slovenského skautingu. 

http://www.nitrava.sk/ 

https://www.facebook.com/23zborNITRAVA/ 

https://www.facebook.com/NitrianskeSkautskeDni/ 
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Prípadnú spoluprácu vieme propagovať na našich akciách vo výročnej správe aj na našich 
stránkach. Tiež Vám vieme ponúknuť program pre deto Vašich pracovníkov napríklad prei príležitosti 
dňa detí, alebo by sme vedeli ušiť akciu na mieru.  

Skauting je moderná organizácia s viac ako 100 ročnou tradíciou 
Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež. Záujem o skauting stále rastie, 

dnes máme 7 000 členov v 120 obciach na Slovensku. Sme členom svetových organizácií World 
Organisationof Scout Movement a World Associationof Girl Guides and Girl Scouts, ktoré združujú 
viac ako 38 miliónov ľudí na celom svete.  

Čím je skauting taký príťažlivý? 
Skauting dáva deťom priestor, v ktorom si plnia svoje sny a túžby, nachádzajú si tu skvelých 

priateľov, s ktorými zabúdajú na nudu a zažívajú v ňom dobrodružstvo na stovky spôsobov. Náš 
program im dáva šancu zdolať svoj prvý vrchol, vyniknúť, zažiť pocit víťazstva a uznanie od druhých. 
Mladí majú širokú škálu možností, kde si môžu uvedomiť, čo môžu v živote dokázať. S podporou 
dospelých tu uplatňujú svoje schopnosti, realizujú sa a zlepšujú v tom, v čom chcú byť dobrí. 

S úctou 

 

Marián Benc 
štatutárny zástupca organizačnej jednotky 
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