
 

  

 

 

 

 

 

Žilinská skautská oblasť vyhlasuje výberové konanie 
na pozíciu člen/členka organizačného tímu Radcovského kurzu. 

 

Hľadáme 6 šikovných ľudí, ktorí chcú svoje skúsenosti a nápady odovzdať mladým radcom počas 

Radcovských kurzov, ktoré naša oblasť pravidelne organizuje.  

Prihlášku posielaj najneskôr do 22. augusta. Prihlásiť sa je možné len online, a to prostredníctvom 

tohto dotazníka: goo.gl/UBFVAL 

  

ČO OD TEBA OČAKÁVAME? 

- máš aspoň 16 rokov 
- si aktívny a registrovaný člen Slovenského skautingu 
- absolvoval si aspoň jeden z týchto kurzov: Základný kurz, Radcovský kurz, Líderská rangerská 

škola, Vodcovská lesná škola, Inštruktorská lesná škola 
- máš chuť pre dobrovoľnícke aktivity (pretože Radcák to je: 1 plánovací víkend a minimálne 4 

ďalšie podvečerno-večerné stretnutia, potom 3 víkendy samotného kurzu, a následne 6 
mesiacov tútorovania a vedenia svojich tútorčiat ako im idú ich radcovské projekty) 

- ak sme ťa pred chvíľou neodradili, tak nám pomôžu aj tvoje znalosti a skúsenosti, ktorými 
uspokojíš hlad budúcich radcov po vedomostiach a zážitkoch - alebo jednoduchšie povedané: 
tvoj pohľad na život a to, že vieš byť vzorom 

- vieš pracovať s vekovou kategóriou účastníkov radcovského kurzu (13 - 17 roční) 
- máš projektové myslenie a základné administratívne zručnosti 
- prinesieš nové nápady a ťah na bránu 
- si naozajstný tímový hráč 
- chceš pracovať na svojom raste a vzdelávaní (nielen v skautingu, ale aj mimo neho) 
- vyznávaš našu ideu, že radcovské kurzy prispievajú aj k tvojmu osobnému rastu 

 

ČO TI PONÚKAME? 

- staneš sa členom stabilného organizačného tímu a naučíš sa ako pripravovať dlhodobé 
vzdelávacie podujatia 

- budeš členom organizačného  tímu Radcovského kurzu, ktorý má akreditáciu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

- staneš sa staffákom v najväčšej skautskej oblasti na Slovensku, ktorá pôsobí v súčasnosti vo 
viacerých mestách a obciach (a to už od Púchova cez Žilinu, ku poľským hraniciam a až po 
Martin či Ružomberok) 

- keď ti bude radcák malý, máš kde napredovať. Naša oblasť počas roka realizuje veľa 
vzdelávacích a motivačných podujatí a realizujeme aj líderskú rangerskú školu Stromorast 
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https://goo.gl/UBFVAL
http://www.stromorast.skauting.sk/


 

 

 

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ? 

Ak sa ti naša ponuka páči, vedz, že ťa radi privítame v našom tíme. Ideš s nami do toho? Prihlás sa: 
goo.gl/UBFVAL 

 

Vybraní uchádzači budú po skončení výberového konania pozvaní v auguste na ústny pohovor. 

 

 

MÁŠ OTÁZKY? 

Píš nám na zilinska.oblast@gmail.com alebo volaj na 0914 702 972. 

Tvoje otázky rád zodpovie náš oblastný inštruktor Lukáš Ďurina - Keno. 

https://goo.gl/UBFVAL

