Royal Rangers v SR je medzinárodná organizácia pre deti a mládež školského veku,
ktorá pracuje s mládežou na základe kresťanských princípov.
Ponúkame rodičom pomoc pri výchove detí vo všetkých štyroch oblastiach života –
fyzickej, psychickej, duchovnej a sociálnej.
Cieľom je ponúknuť deťom zaujímavý program voľnočasových aktivít, rozširujúci ich všestranné vedomosti a
zručnosti a pomôcť im vyrásť na samostatných a zodpovedných jedincov, žijúcich bez závislosti na alkohole,
drogách, hracích automatoch, bez xenofóbie a rasizmu.
Hlavnou náplňou našich aktivít je klubová činnosť formou pravidelných stretnutí, organizovanie výletov,
víkendoviek, táborov, športových a kultúrnych akcií pre organizované i neorganizované deti.
Royal Rangers pracuje ako Občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 14. 11. 2001,
pod jednacím číslom VVS/1-900/90-18848.
Sídlo OZ : Royal Rangers v SR, C II 94/59-51 , 081 41 Dubnica nad Váhom,
tel.: +421 902 064 636, IČO: 37827928
e-mail: office@royal-rangers.sk SKYPE: jan.pluhar
Bankové spojenie : VÚB, č. účtu: 1589289058/0200
Členovia Správnej rady:
Ján Pluhár - veliteľ Správnej rady RR v SR , René Mondzo Holon, Ľubomír Štamm, Rastislav Kollár,
Radovan Slávik
Správna rada Royal Rangers v SR je ústredný orgán , ktorý koordinuje prácu RR v našej republike, pripravuje
literatúru, organizuje výcvikové tábory pre vedúcich, celoštátne akcie pre deti a konferencie veliteľov.
HISTÓRIA ROYAL RANGERS
RR vznikol v šesťdesiatych rokoch v USA s cieľom pomôcť mladým ľuďom nájsť skutočné životné hodnoty,
vybudovať zdravý a pevný charakter a chrániť ich pred negatívnymi javmi, najmä pred násilím, alkoholizmom
a drogami.
V roku 1981 bola organizácia RR predviedla svoju metodiku a službu v Nemecku a Švajčiarsku. Následne bol
vypracovaný európsky model, podľa ktorého sa práca pôvodne rozbehla aj u nás. Ide hlavne o literatúru pre deti
a vedúcich, spôsob práce s deťmi, výcvik vedúcich (NVT), a spoluprácu s rodičmi. Na Slovensku sme začali
túto prácu v roku 2001. Neskôr sa RR v SR vydalo na cestu spolupráce s Royal Rangers International
prostredníctvom čoho dochádza k postupnej orientácii na materiály vytvárané pôvodne v Americkej odnoži
Royal Rangers. Začal sa proces prekladov obrovského množstva materiálov tvoriacich takmer nevyčerpateľný
zdroj inšpirácie a vedenia pre nastávajúcu prácu.
METÓDY NAŠEJ PRÁCE
Členovia RR sú rozdelení do štyroch vekových skupín.
Ranger Kids (5-7 rokov), Discovery Rangers (8-10 rokov), Adventure Rangers (11-13 rokov), Expedition
Rangers (14-17 rokov). V týchto vekových skupinách sú mladí ľudia motivovaní k aktívnemu životu a práci na
sebe samých - a to individuálne podľa svojich schopností a nadania. Postupným získaním odborností na základe
testov a plnením úloh podľa pracovných kníh vedieme deti k objavovaniu nových poznatkov, ktoré obohacujú
ich život a rozširujú okruh ich vedomostí. Pripravený program je otvorený bez výnimky všetkým, ktorí sa chcú
zapojiť. Nepoužívame žiadne nátlakové a výberové metódy. Spolu s členmi RR sa snažíme zapojiť aj
neorganizovanú mládež. Robíme s deťmi klubovú činnosť, výlety, víkendovky, tábory.
Vyvrcholením celoročnej aktivity je letný stanový tábor. Charakteristickým rysom našich táborov sú napr.
táborové stavby, spôsob varenia, spôsob riadenia tábora so zapojením detí, celotáborové hry a večerné táborové
programy.
Za veľmi dôležité považujeme spoluprácu s rodičmi, pretože práve oni musia byť informovaní o našej práci
a metódach.
ČO PONÚKAME
Záujmovú činnosť pre deti školského veku formou pravidelných stretnutí, ktoré sú tematicky zamerané na
táborenie, šport, turistiku, hudbu, tvorivosť.
- tematické výlety, víkendové akcie a tábory pre organizovanú i neorganizovanú mládež
- športové akcie pre širokú verejnosť

ČO SME ORGANIZOVALI V ROKU 2013
142 schôdzok v klubovniach a prírode s priemernou návštevnosťou 21 detí
18 jednodňových akcií pre spolu 104 detí
5 víkendových táborov pre spolu 90 detí
3 detské tábory pre spolu 108 detí
1 Putovný tábor s účasťou 11 detí
1 projekt
1 Vodcovský výcvikový kurz pre 21 vedúcich
1 Kurz Základy Royal Rangers pre 12 vedúcich
2 Stretnutia správnej Rady RR v SR
1 Konferencia veliteľov predných hliadok
NÁŠ CIEĽ
Od počiatku bolo zameraním Royal Rangers získať, vyučiť a udržať chlapcov a dievčatá pre Ježiša Krista. Nikdy
nebol len programom aktivít s cieľom deti iba zamestnať. Táto služba bola ustanovená s cieľom evanjelizácie a
učeníctva. Royal Rangers prijíma deti ako potenciálnych členov zboru, ktorí sú plní života. Budú vtiahnuté do
aktivít Royal Rangers a budú zostávať, rásť a učiť sa, pretože budú zahrnuté do služby, misie, aktivít a
vodcovstva. Systematická práca v dobrom kolektíve pod vedením skúsených vedúcich ponúka mladým ľuďom
prežiť skutočné dobrodružstvá a nájsť skutočné životné hodnoty ako sú samostatnosť, sebaovládanie a
zodpovednosť voči sebe aj iným. Program Royal Rangers pomáha mladým ľuďom rozvíjať a upevňovať ich
kladné vlastnosti, objavovať a rozvíjať ich nadanie, rozširovať okruh ich záujmov a vedomostí.
Cieľom RR je zdravý a rozhodný človek so správnym rebríčkom hodnôt a hlbokým vzťahom s Bohom. Chceme
pomôcť rodičom vychovať ľudí, ktorí majú odvahu odmietnuť negatívne javy dnešnej doby, a ktorí sú ochotní
zaujať svoje miesto v spoločnosti s postojom: "žiť nie len pre svoj prospech."
Hlavné štyri témy zahrnuté v programe RR vo všetkých vekových skupinách:
- život v prírode - základy táborenia, poznávanie prírody a jej ochrana, samostatnosť a sebestačnosť v ťažkých
podmienkach a situáciách, práca s lanom , práca s náradím, práca s ohňom;
- zdravie /prvá pomoc / bezpečnosť - základy bezpečnosti pri práci, športe a prírode, poskytnutie prvej
pomoci, základy zdravého života bez závislosti, kde dávame dôraz na zdravý život bez alkoholizmu a
narkománie;
- sociálna oblasť - práca v kmeňoch, základy spoločenského života, úcta k človeku, autoritám, pomoc
slabším, starším a núdznym; zodpovednosť, priateľstvo, úcta ku všetkému živému;
- základné princípy kresťanstva - vyučovanie základných biblických princípov
PLÁN NA ROK 2014
1. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu vzájomnou účasťou na akciách
2. Uskutočniť Národný výcvikový tábor 2014
3. Uskutočniť detský stanový tábor 2014
4. Stretnutie Rady RR v SR, 2 krát
5. Konferencia veliteľov PH, 1 krát
6. Založiť aspoň dve Predné hliadky RR
7. Pokračovať v príprave literatúry a ďalších materiálov pre deti a vedúcich
SPÔSOB PREZENTÁCIE
- cez WWW stránky Royal Rangers na adrese: www.royal-rangers.sk
FINANCIE
Royal Rangers je nezisková organizácia, plne závislá na dobrovoľníckej práci, daroch a dotáciách. Všetci vedúci
pracujú bez nároku na odmenu. Získané dary a financie sú využité len na prácu s deťmi a v ich prospech v súlade
s cieľmi organizácie.

Ďakujeme:
Bohu, že nás povolal do tejto služby a za Jeho neustálu pomoc a ochranu,
Lesnej správe Moravany nad Váhom za poskytnutie palivového dreva,
PD Bezovec za možnosť postaviť tábor na ich lúke,
Obci Nová Lehota za jej ústretovosť,
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za povolenie tábora,
Zborom ACS vo Zvolene, Banskej Bystrici, Dubnici nad Váhom, Prešove za uvoľnenie vedúcich a za ich
duchovnú a materiálnu pomoc,
Rodine Bednárovej za možnosť využiť ich usadlosť,
Zboru ACS Nové mesto nad Váhom za možnosť využiť ich zariadenie,
Olinke Barcíkovej za jej nasadenie pri zabezpečovaní stravovania na táboroch,
zdravotníčke Evke, bez ktorej by to nešlo,
a všetkým vedúcim a dobrovoľným pracovníkom, ktorí vo svojom voľnom čase stretnutia s deťmi plánovali,
pripravovali a organizovali a ďalším sponzorom: ACS - Rada cirkvi, Miroslav Bednár, LIFTEC SK, s.r.o.,
rod. Kvasničková, Mesto Dubnica nad Váhom, DNV ENERGO, a. s., KLINGOSPORT, I.D.C. Holding, a.s.,
+ všetkým, ktorí poukázali 2 % dane z príjmov

ROYAL RANGERS
v SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vašou odmenou nech je spokojnosť detí a vedomie, že vynaložené prostriedky
prinesú dobré ovocie v ich živote.

Malá mozaika obrázkov z našich akcií
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