CHARTA EVROPSKÉHO SKAUTINGU
PŘÍLOHA FEDERÁLNÍCH STANOV UIGSE-FSE
Cílem této charty je:
− Zdůraznit principy, na kterých byl skauting původně založen. “Skaut je věřící člověk a já opovrhuji
každou formou skautingu, která není založena na náboženství.” (B. P.).
− Připomenout si historické a náboženské kořeny, na nichž byla vystavěna naše evropská kultura a
civilizace.
− Vyjasnit základní principy skautské výchovné metody, aniž by tím byly přehlíženy různé formy, které
se vyvinuly během času a díky jedinečnosti všech národů.
− Stanovit společný kodex pro všechny, kteří chtějí vytvářet opravdové mezinárodní skautské bratrství.
1. Skauting věří, že každý člověk má své vlastní nesmrtelné, osobní a jedinečné poslání. Proto odmítá
jakékoli společenské učení, které vede k masovosti a kolektivizaci a obětuje jedince společnosti.
2. Skauting vychovává věřícího člověka - opravdového křesťana a věrného člena církve.
3. Skauting rozlišuje přirozené od nadpřirozeného, aniž by toto směšoval nebo odděloval. Skautské
společenství jsou vedena laiky, kterým rodiče svěřili své děti.
4. Skauting chce rozvíjet smysl pro kontemplaci a posvátno.
5. Skauting považuje život a hru v přírodě za hlavní a jedinečnou součást své výchovné metody. Věří, že
přírodu je třeba nejprve pozorovat a potom spíše chránit než měnit. Chce vychovávat mládež k pokoře,
v duchu chudoby a ke službě bez nároku na odměnu. Používá jednoduché prostředky, dostupné pro
každého, které rozvíjejí zdravý úsudek, schopnosti, znalosti a smysl pro harmonii. Zříká se nákladných
technik, které zaslepují a vedou k iluzím.
6. Skauting odmítá všechny sebelépe zastřené formy materialismu a totality, ať už historické či vznikající.
7. Skauting je výchovnou metodou. Tím se svou podstatou i cílem odlišuje ode všech organizací mládeže,
které slouží především státu nebo jakékoli ideologii. Na rozdíl od těchto organizací se považuje za
doplnění výchovy v rodině, které dítě náleží na prvním místě.
8. Skauting chce vychovávat celého člověka. Kromě rozvoje vlastní osobnosti chce proto vychovávat i
sociálně. Učí lásce k vlasti, smyslu pro důstojnost člověka, cti, spolehlivosti, věrnosti závazkům a
smyslu pro občanské povinnosti.
9. Skauting se snaží přinášet dětem a dospívajícím objektivní měřítka. Vede je k tomu, aby stále
překonávali sami sebe a učí je hledat objektivní Pravdu, úměrně schopnostem a potřebám jejich věku.
10. Skauting ukazuje mladým pravdivé, neměnné skutečnosti a tak formuje charakterního, jasně myslícího
člověka.
11. Skauting vychovává ke svobodě. Skauti žijí v družinách po 5 - 8 členech, vedených jedním z nich, kde
každý má svůj úkol. Tím v nich pěstuje smysl pro zodpovědnost a autoritu, odpovídající jejich
schopnostem a dovednostem.
12. Skauting se snaží formovat člověka, který je schopen najít smysl a cíl svého života a držet se ho ve víru
proměn sociálního a psychologického prostředí. Díky tomu má neomezené možnosti vnitřní obnovy,
pokud se bude přesně držet svých zásad a svého cíle.

