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Засади інклюзивного виховання в Пласті
1.

Пласт - це організація української молоді, скерована на патріотичне всебічне самовиховання:
•

Пластове виховання є патріотичним, бо пластуни плекають любов до української спільноти
та готовність працювати для її добра, та одночасно стараються бути сумлінними
громадянами держави, в якій проживають.

•

Всебічність пластового виховання виявляється у намаганні розвинути повноцінну людину,
яка вміє корисно діяти як самостійно, так і у групі, і яка бажає засвоїти провідницькі
якості і вміння.

•

Через наголос на самовихованні Пласт заохочує до невпинної постійної праці над собою.

2.

У Пласті члени організації зростають і розвиваються, дотримуючись Пластової Ідеї, Закону,
Обіцянки та Присяги.

3.

Діяльність Пласту основана на добровільній праці членів організації, їх батьків та на сприянні
української громади.
Пластова програма реалізується через працю відповідно вишколеного виховного сектору та за
допомогою батьків.

4.

Пластова програма є україномовною; заняття в Пласті проводяться українською мовою.

5.

Членство у Пласті в Канаді є доступним для всіх бажаючих, за таких умов:
•
•
•
•
•

досягнення 6 років життя
володіння українською мовою (розуміння та здатність висловитися)
навчання в цілоденній або суботній українській школі (стосується осіб шкільного віку)
віра в Бога
розуміння, що приналежність до Пласту передбачає активну участь в цілій пластовій
програмі.

6.

Пошана людської гідності є підставовою вартістю у системі пластового виховання. Пласт в
Канаді керується засадами інклюзивності та не припускає дискримінації на ґрунті релігійних та
політичних поглядів, етнічного походження, раси, статі, сексуальної орієнтації чи з будь-яких
інших причин.

7.

Членство в Пласті не передумовлене особистими здібностями особи. В міру можливостей
організації, Пласт намагається знаходити відповідний підхід до потреб членства. Це також
включає особливі фізичні, психологічні, інтелектуальні чи поведінкові потреби та здатності.

8.

У Пласті визнаються унікальні таланти і досвід членів організації. Виховний процес створює
сприятливе середовище, в якому члени організації, при бажанні, мають нагоду плекати та
реалізовувати свій потенціал.

9.

Як добровільна організація, Пласт в Канаді усвідомлює і визнає певні обмеження щодо:

10.

•

можливості безумовного прийняття і пристосування до нових членів

•

можливостей забезпечити абсолютно усі потреби та надати усю необхідну підтримку членам
організації.

Пласт в Канаді керується засадою, що кожний член організації заслуговує на середовище, яке у
найкращий спосіб сприяє особистому зросту та розвитку. Саме тому пластовий виховний сектор
буде докладати усіх зусиль, щоб, в міру своїх здібностей, успішно працювати з усіма членами
організації та з їх родинами.
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