
 

The Friends of Scouting in Europe 
 
 
 



Hvem er Friends of Scouting (FOSE) i Europa? 

 Flere end 400 enkeltpersoner, fra hele verden, som har 
givet en økonomisk forpligtelse til at støtte udviklingen af 
spejderarbejdet i Central- og Østeuropa – hvor spejdere 
har været forbudte i mere end 50 år 

 Programmet gennemføres under rammerne af European 
Scout Foundation 

 Støtte til individuelle projekter, udbudt af de nationale 
spejderorganisationer i Central- og Østeuropa  

 Spiller er væsentlig rolle i at skaffe kapital til investering i 
langsigtet udvikling af spejderarbejdet i Central- og 
Østeuropa 



“Small projects” støttet af FOSE 

Et spejderprojekt er et der: 
 

 Udfordrende  

 Giver udbytte  

 Har nytteværdi 



FOSE-støttede projekter vil: 

 Være fælles initiativer, der involverer et team, som 
arbejder med en fælles overbevisning og en 
personlig indsats 

 Har en klar plan, baseret på unges behov og 
interesser, med god forberedelse og gennemførelse, 
og med en effektiv evaluering af udbyttet 

 Anvender spejdermetoden fuldt ud og inddrager en 
mange læringsmuligheder  

 Giver unge mulighed for at vælge hvordan de vil 
deltage i processen og have glæde af projektets 
resultat 



Gode projekter, rigtige spejdere- Rumænien 

• Hjælp til at finde 

længerevarende støtte til 

spejderarbejdet i 

provinsområder hvad angår 

resourcer og ledelse   

 

• Målet er at udbygge det lokale 

samfund ved planlægning og 

ved at inddrage passende 

muligheder 
 

€1.500 



Gode projekter, rigtige spejdere- Litauen 

• Forøg kvalitet og sikkerhed ved 

sejladsaktiviteter blandt spejdere 

• Genopbygning af eksisterende 

udstyr 

• Uddannelse af tre nye 

instruktører 

• Træning af 60 spejdere i basis 

for sejlads 

• Udbredelse af sejlads blandt 

unge 
 

€2.880 



Gode projekter, rigtige spejdere - Kroatien 

• Mobil og interaktiv 

spejderudstilling til grundskoler 

• En kombination af spejd og ny 

teknologi  

• Udstillingen tilbydes til 

grundskoler i samarbejde med 

ledelserne 
 

                                  €1.500 



Hvordan holder Friends Of Scouting sammen? 

 FOSE’r bliver inviteret til en årlig samling: en 
mulighed for at møde andre medlemmer, og for at 
møde et europæisk spejderkorps, og for at se et nyt 
land 

 

 Receptioner og møder, ofte i forbindelse med lejre 
og andre større spejderaktiviteter 

 Der udsendes nyhedsbreve 

 Vores web site: 
http://europeanscoutfoundation.org/fose/ 
- og en dansk: http://fose.dk 



Sidste FOSE samlinger i Estland og Bosnien 
Herzegovina 



Hvordan kan jeg blive en Friend of Scouting in 
Europe? 

 Det er nemt at vise din deltagelse og dit engagement 
i spejerie!  

 Du kan betale årligt eller som livsvarigt medlem 

 Betal med check, bankoverførsel eller via nettet 

 Årligt medlemsskab: €150 

 Livsvarigt medlemsskab: €2.000 

 I visse lande (bl. A. Danmark) er der 
kontaktpersoner: såkaldte Super Friends 

 Anerkendelse ved et FOSE møde (certifikat og nål) 



The Friends of Scouting in Europe 



 

 

 

 

 

 

 

 


