TACK

för ert engagemang
och för att ni gör scouting möjligt!

Den här lådan är ett sätt att säga TACK. Tack för allt engagemang och fantastisk verksamhet
som alla scouter gör och som de senaste åren bidragit till att vi blivit allt fler som får uppleva
världens bästa fritid – scouting!
Lådan är också tänkt att fungera som stöd och inspiration till verksamheten som vill nå fler
barn och unga och ge nya äventyr och kompisar. Till vår hjälp har vi Scouternas strategi, och i
lådan finns förslag, råd och handfasta tips till kårens eget strategiarbete, det som gör att just er
kår fortsätter vara en samtida, relevant och efterfrågad barn- och ungdomsverksamhet.
Vår vision är Unga som gör världen bättre och den når vi genom våra tre strategiområden;
• Scouterna utvecklas till förebilder. I lådan finns information om Trygga möten och Free Being
Me, frågor som är viktiga idag och visar hur scoutrörelsen är föregångare och förebilder. Använd
också vår grafiska profil och de dekaler som finns med. Då syns vi och kan visa upp scouting –
det är vi stolta över!
• Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte. Till vår hjälp har vi bland annat Ledarskapsön, vårt utbildningsystem som har något för alla ledare, och info om Scouternas arrangemang, för den som vill få en scoutupplevelse utöver det vanliga.
• Fler ska få uppleva scouting. Här hittar ni inspiration och aktivitetspaket om hur ni kan nå fler
barn och unga, testa Familjescouting och fundera kring vilka ni når i dagens verksamhet. Till
er hjälp finns bland annat Femstegsmodellen och Aktivitetspaket Nyanlända i Sverige. Kanske
finns det barn och unga i er närhet som skulle behöva scouting i sitt liv men som idag inte nås
av er verksamhet?
Förutsättningar för verksamheten är till exempel ekonomi och långsiktig hållbarhet. Testa
strategiövningarna och skapa en strategi för kåren eller läs om Scoutshopens återbäring.
Vad ger er inspiration? Gör den här lådan till er egen och använd innehållet som ett smörgåsbord! Lådan ger ett smakprov av det som vi tillsammans tagit fram under de senaste åren för att
stötta, inspirera och fylla på med tips och råd. Sätt gärna upp innehållet på er anslagstavla och
beställ mer av det som just ni önskar. Har ni frågor om innehållet, ta gärna hjälp av er utvecklingskonsulent.
Vår verksamhet är fantastisk och ger avtryck för tiotusentals barn, unga och vuxna, varje
vecka. Vi har gjort fantastisk verksamhet i över 100 år, låt oss tillsammans göra minst 100 år till!
TACK.

Den här lådan har delvis möjliggjorts med hjälp av bidrag från Stiftelsen Care about the Children och PostkodLotteriet. Mycket av det vi gör i Scouterna
finansieras av externa bidrag, det är ett sätt att hålla vår medlemsavgift så låg som möjligt så att fler ska kunna vara med.

