Передача вогню сеньйорам
Друзі та подруги!
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любові, тепла і віри напередодні Різдвяних свят. Пластуни розносять цей
вогонь усюди : до шкіл, церков, сиротинців, державних установ, лікарень. Однак
не варто забувати і про своїх друзів-пластунів, зокрема старших сеньйорів, які вже не мають змоги
активно пластувати, однак є невід’ємною ланкою нашої організації. Тому пропонуємо вам відвідати
домівки усіх сеньйорів у вашому місті, висловити свою повагу і любов до них, адже вони того варті.
Підготовка
Коли ж ви усе таки вирішили відвідати сеньйорів, варто підготуватися до цього.
Обов’язково зателефонуйте напередодні і узгодьте дату та точний час!

Порада: говорячи по телефону саме з конкретною особою до якої хочете навідатися не забудьте
спитати про здоров’я і самопочуття, щоб підготуватися до ситуації: якщо у нього чи неї є певні
проблеми із здоров’ям, можна спитати родичів, чи не потрібно щось купити, скільки часу можна буде
погостювати і т.п.
Зовнішній вигляд
Дуже бажано прийти в гості в однострої. Цим ви підкреслите свою повагу, і потішите око сеньйорів,
а вони матимуть змогу пригадати молодість і розкажуть вам багато про своє пластування.
Що брати з собою?
Їм звісно ж буде дуже приємно, коли ви завітаєте до них із чимось смачним, однак зазвичай
сеньйори живуть із своїми сім’ями, і солодощів в них не бракує. А от гарній підписаній відкриточці вони
зрадіють набагато більше, і залишать собі її на згадку.
Кому йти?
Найкраще, коли до старших пластунів і пластунок ходить юнацтво віку 14-18 років. Дуже гарно, коли
приходить юнак і юначка, бо коли прийдуть лише дівчата або лише хлопці, сеньйор неодмінно запитає
вас “А де ж то ваші хлопці/дівчата?”.
Що треба знати?
Дізнайтеся точну адресу, і обов’язково уточніть її по телефону! Добре також знати трохи про самого
пластуна: ким був, до якого куреня належав і т.д.
Час
Домовтеся по телефону про найзручніший час для ваших відвідин. Негарно приходити і одразу йти,
однак не варто довго засиджуватися. Зазвичай сеньйори мають що розказати, тож годинку-півтори
свого часу варто вділити їм. Але тут - все по ситуації.
Як поводитися?

Завжди пам’ятайте, що маєте справу з людьми похилого віку. А отже ставтеся до них з повагою і
турботою. Будьте чемними і вихованими, адже ви в цьому випадку є обличчям сьогоднішнього Пласту,
і саме від вас залежить, яка думка складеться в них про нас.
Передача ВВМ сеньйорам - це лише одна із багатьох причин для візиту до них. Не варто
обмежуватися лише цим. Адже сеньйори - це справжня знахідка, це жива історія, це люди, завдяки
яким існує зараз наша організація. Не полінуйтеся виділити свій час для такої благородної справи, і ви
ніколи не пожалієте про це!
Надіємось, що ці поради допоможуть вам :)
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