Sporočilo za javnost

SKAVTI BODO TUDI LETOS PO SLOVENIJI DELILI
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Letošnji svetovni sprejem Luči miru iz Betlehema bo v soboto, 12. decembra 2020,
ob 14. uri v Salzburgu. Tokrat ga bomo lahko spremljali preko spleta. V poznih
popoldanskih urah omenjenega dne bo slovenska delegacija v skladu s trenutno
epidemiološko situacijo plamen prejela na meji z Avstrijo, v Šentilju in ga s pomočjo
skavtinj in skavtov ter pridruženih organizacij (Združenja bratovščin odraslih
skavtinj in skavtov – ZBOKSS, Slovenske skavtske zamejske organizacije – SZSO ter
Zveze tabornikov Slovenije – ZTS) ponesla po vsej Sloveniji. V nedeljo, 13. 12. 2020,
bomo na mejnem prehodu Slovenska vas plamen predali tudi skavtom s sosednje
Hrvaške.

O akciji:
Akcija Luč miru iz Betlehema v Evropi odmeva že od leta 1986. Namen akcije je širiti
sporočilo miru, ki je univerzalen dar ter si ga zasluži prejeti in imeti vsak, ne glede
na rasno, versko, nacionalno ali katerokoli drugo pripadnost.
Skavti v Sloveniji letos praznujemo 30. obletnico prvega sprejema Luči miru v
naši domovini. Od leta 1990 plamen po naših krajih širimo vsako leto in si
prizadevamo, da bi Luč miru na božični večer svetila v domovih mnogih družin in
posameznikov.

Deljenje plamena Luči miru po Sloveniji:
Skavtski voditelji na lokalni ravni bodo poskrbeli, da bo Luč miru iz Betlehema na
voljo vsem ljudem v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo v trenutnih
epidemioloških razmerah.
Med 14. in 18. decembrom 2020 jo bodo ponesli tudi predstavnikom države in
drugim pomembnejšim ustanovam, med drugim predsedniku države, državnega
zbora, premierju, varuhu človekovih pravic, v vojsko, na policijo, ministrstva ter
veleposlaništva.
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Geslo in poslanica:
Plamen Luči miru iz Betlehema predstavlja mnogo več kot le svetlobo in toploto, saj
s seboj prinaša pomembno sporočilo. Letošnje geslo akcije je »Prižgimo bližino«,
spremlja pa ga tudi poslanica:

Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici.
Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje.
Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas
drug drugemu približa. Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več
strah, ampak človek.
Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš korak
bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje.
Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem,
nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen
je iznajdljiva in bo našla pot.
Prižgimo luč. Obdržimo bližino!
Sporočilo letošnje poslanice nas poskuša spomniti, da sta ljubezen in bližina v teh
nekoliko tesnobnih časih ključnega pomena. Ker vsako majhno dejanje, ki izkazuje
bližino, dobroto, ljubezen, danes še veliko bolj sveti in vliva upanje, ne glede na to,
kako majhno je. Vsaka luč šteje, saj se v temi vidi tudi čisto drobceno lučko. In teh
dejanj naš svet danes še posebej potrebuje, tihih in drobnih sporočil, da v mrzlih
časih oddaljenosti nismo sami. Da nekdo misli na nas, da nekdo moli za nas, da je
nekomu mar za nas.
Če tega ne moremo pokazati z objemi in poljubi, to še ni izgovor, da ne moremo
drug drugemu izkazati bližine. Nasprotno, vse to nas sili, da poiščemo nove poti,
nove načine, morda celo še bolj pristne in iskrene. Če hoče, ljubezen vedno najde
pot. Ljubezen sveti in ogreje tudi s klicem, pismom, sporočilom, tudi prijaznim
pozdravom dveh, ki se sicer skrivata za masko. Ljubezen ne ogroža varnosti. Samo
sveti in greje, da jo začutimo drug v drugem.
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Dobrodelni namen:
Akcija je namenjena pomoči socialno ogroženim otrokom in njihovim družinam. V
letošnjem letu bodo s pomočjo zbranih sredstev akcije Luč miru iz Betlehema
podprli tri projekte na ravneh (skavtskega) delovanja v Sloveniji in v svetu:
o Lunina vila
Lunina vila je zasebna in neprofitna organizacija v Sloveniji, katere poslanstvo je
zdravljenje in preprečevanje travm pri otrocih (zlorabe, zanemarjanje, spolne
zlorabe, smrt bližnjega, dolgotrajna bolezen, migracija …).
Za Lunino vilo smo se odločili predvsem zato, ker je njihovo delo povezano s
področjem duševnega zdravja, kjer kot organizacija zadnje čase veliko delamo in ker
je to zagotovo ena od bolj perečih in občutljivih tem, ki v času epidemije še toliko
bolj prihaja na plano.
o Lebanese Girl Scout Association
Gre za katoliško skavtsko organizacijo, ki v libanonskem Bejrutu in drugje po
Libanonu pomaga z razdeljevanjem hrane in nudenjem pomoči vsem potrebnim. Na
njih je, podobno kot na vse države po svetu, močno vplival koronavirus, poleg tega
pa je letos poleti v Bejrutu prišlo tudi do silovite eksplozije, ki je za sabo pustila
številne žrtve in ogromno materialno škodo. S prispevkom od zbranih sredstev v
akciji LMB jim želimo pomagati pri njihovem boju za obstoj skavtske vzgoje in jih
vsaj nekoliko podpreti pri njihovi pomoči libanonskemu narodu.
o Sklad sv. Lucije
V letošnjem letu je bil v sklopu ZSKSS ustanovljen dobrodelni Sklad sv. Lucije, ki je
namenjen pomoči ob zdravstvenih težavah in stiskah naših članov, kjer lahko naša
pomoč pripomore k boljšemu zdravljenju. Vsako leto bomo tako od 10 do 20 %
zbranih sredstev v akciji LMB namenili Skladu sv. Lucije in s tem pomoči našim
članov.
Prispevke bomo skavti zbirali z deljenjem plamena Luči miru iz Betlehema,
prostovoljnimi prispevki in z donacijami preko SMS-sporočil s ključno besedo
LUC1 ali LUC5 na 1919.
Več o pogojih si lahko preberete na spletni strani lmb.skavt.net/sms-donacije.
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Kontakt za medije:
Teja Čeč – vodja tropa za Luč miru iz Betlehema
Telefon: +386 51 819 192
e-naslov: teja.cec@skavt.net
Špela Černič – PR za Luč miru iz Betlehema
Telefon: +386 31 210 944
e-naslov: spela.cernic@skavt.net
Sedež:
ZSKSS - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 433 21 30, +386 31 210 944
e-naslov: info@skavti.si
Sledite nam:
Splet: http://lmb.skavt.net
Twitter: https://twitter.com/skavti
Instagram: https://www.instagram.com/skavti_slovenija
Facebook: https://www.facebook.com/Skavtinje.in.Skavti
Splošno o Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)
Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna
nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji
na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega
gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. ZSKSS
ima približno 5200 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do
30 let); vodi jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev. Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k
polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko
postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.
Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode,ki je v svetu
priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in
okoljsko vzgojo. Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter
drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega
razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje
idr. Letno izvedemo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter
več raznovrstnih projektov. Imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in
izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske
organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).
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