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Mladí lidé zde vstupují do
věku výzev a důležitých
rozhodnutí. Aktivity
jsou zážitkové s cílem
motivovat a vzdělávat
pro dobré životní
stezky.

Človek se nesmí zastavit ve
svém růstu. Vůdci se podporují
ve své dobrovolnické činnosti,
podnikají pestré aktivity
a osvojují si užitečné
informace a dovednosti.

Ve stopách sviště, rysa a pumy se družina
děti učí pronikat stále hlouběji do tajů
života a získávat užitečné znalosti
a dovednosti pro správnou
orientaci a pohyb v něm.
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Objevování světa očima kolibříka.
Družina dětí tohoto věku se
učí poznávat a osvojovat si
nejbližší okolí. Učí se rozumět
životu v něm.

Klub der
Pathﬁn
Jestli tě neuspokojují fráze a tradiční odpovědi
a rád se vydáváš po nevyšlapaných stezkách přírody,
myšlení, vědění a víry, pak jsi pathfinder.
Klub Pathfinder sdružuje ty, kteří chtějí žít aktivní
a zodpovědný život vůči sobě i světu.
Cílem sdružení je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci
jim se základní orientací v životě, v získání užitečných
a správných návyků, vlastností a dovedností. Vést
děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem,
k životnímu prostředí i ke Stvořiteli.
To vše se děje prostřednictvím pravidelné oddílové
činnosti, víkendových tematických setkání, celostátních
nebo oblastních srazů a letních táborů. Zároveň se
věnujeme výchově a vzdělání kvalitních dospělých
vedoucích oddílů.
Naše aktivity jsou určené také pro neorganizované
děti a mládež, kteří jsou nezanedbatelným procentem
účastníků většiny akcí.
Součástí našeho působení je zřetelný postoj k alkoholu
a drogám.
Být pathfinderem znamená být v pohybu,
lacině neopisovat, nepřehlížet druhé.
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družiny, oddíly, výpravy,
víkendové akce, tábory,
camporee, mezinárodní
setkání a spolupráce, soutěže,
vzdělávací a motivační
kurzy, expedice

poznávání přírody, divadlo,
zpěv, rukodělné činnosti,
modelářství, duchovní obzory,
outdoorové aktivity, rafting,
kanoe, cyklistika, horolezectví,
turistika, skupinové sporty

KONTAKTY
Sídlo sdružení:
Londýská 30, Praha 2
IČ: 62939211
Číslo účtu: 2400101213/2010
Korespondenční adresa:
Peroutkova 57, Praha 5
klub@pathfinder.cz
+420 224 251 742

