
 

SCOUTKÅR, vill ni vara med i 

SCOUTKOMPISPROJEKTET? 
Genom att vara med i projektet möjliggör er kår att allt fler barn får möjligheten att scouta 

och uppleva allt det roliga ni gör. Scoutkompisen är en stödperson för ett barn i behov av 

särskilt stöd – personen möjliggör att barnet kan delta i verksamheten tillsammans med 

resten av scouterna. Scoutkompisprojektet är ett samarbete mellan FiSSc (Finlands Svenska 

Scouter) och SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder). För tillfället fungerar 

projektet i huvudstadsregionen. 

Vad innebär det i praktiken? 

Hösten 2019 rekryteras barnen från en skola nära kåren och passas ihop med en äldre 

scoutkompis. Paret blir sedan en del av en grupp i kåren och deltar tillsammans i gruppens 

möten, antingen varje eller varannan vecka. De deltar också i gruppens utfärder enligt de 

förutsättningar som finns. 

Vad erbjuds kåren? 

• En utomstående scoutkompis, alltså en extra vuxen, som deltar i verksamheten 

tillsammans med barnet ELLER ett klart och tydligt uppdrag som kåren kan erbjuda en 

explorerscout eller äldre som saknar ett uppdrag. 

• Stöd och utbildning från både FiSSc och SAMS. 

• Nya verktyg för att bemöta och inkludera olika barn i er verksamhet. Således kan ni 

bredda på kårens målgrupp och vara mer inkluderande. 

• En möjlighet för alla i kåren att lära sig nytt och bredda på vyerna. 

Vad förväntas av de deltagande kårerna? 

• Vilja att ta emot en eller flera utomstående vuxna som hjälpledare, alternativt vilja att 

introducera uppdraget åt e eller flera explorerscouter/ledare i kåren. 

• Vilja att ta emot en eller flera nya medlemmar i kåren – barnen som kommer med i 

verksamheten skrivs in som medlemmar i kåren. 

• Deltagande i en utbildning (en dag/en kväll) och två utvärderingstillfällen i året 

(tillfällena arrangeras i december och maj). 

• Öppen kontakt med scoutkompisen (hen blir en av ledarna i kåren), med barnet och 

dess familj samt med scoutkompisprojektet. 

• Pålitlighet, öppenhet och en vilja att testa på nytt och utvecklas. 

Låter detta som något för er kår? 
Kontakta Alma Lüttge (alma.luttge@scout.fi) för att anmäla er och/eller för mer info. 

Du kan också gå in på scout.fi/scoutkompis. 


