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Декларація
про участь Молодіжної організації «Пласт –  Національна скаутська організація
України» у суспільно-політичному житті України та політичну активність членів

Пласту – НСОУ.

1. Відповідно до своєї мети, визначеної Статутом, Пласт сприяє всебічному,
патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах
християнської моралі; виховує молодь як свідомих, відповідальних і повновартісних
громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства на
ідейних засадах Пласту.

2. Пласт за понад столітню діяльність виробив власні ідейні засади (пластові
цінності, світогляд) побудовані на цінностях пластової присяги: Вірності Богу та Україні,
допомоги іншим, життя за лицарським кодексом. Відповідно Пласт, його відокремлені
підрозділи та виховні частини не є і не можуть бути частиною будь-якого світоглядного
руху чи ідеологічної платформи. Пласт стоїть понад ними задля реалізації своєї мети,
базуючись на пластових цінностях (ідейних засадах).

3. Згідно із Статутом Пласту, організація є неполітичною, тобто не підтримує
жодної політичної партії і не бере участі у партійному житті. Водночас Пласт і його
відокремлені осередки Пласту можуть та повинні працювати задля реалізації місії
Пласту із політичними силами, які творять більшу частину Верховної ради України чи
відповідного органу місцевого самоврядування.

4. Обов'язки вірності Україні та прагнення реалізації мети Пласту
передбачає активне долучення усіх пластунів пластунок до розвитку своїх громад, в
тому числі через можливість кандидування у депутати відповідних рад. Така політична
активність є ознакою провідника суспільства, виховувати якого покликаний Пласт.
Разом з тим, для уникнення заподіяння шкоди Пласту, слід керуватись обмеженнями,
що визначені цими рекомендаціями.

5. Співпраця Пласту із Верховною радою України та органами місцевого
самоврядування має бути понадпартійною, вестись на рівних умовах, і у форматі
взаємодії із різними політичними фракціями через згуртування їхніх представників у
міжфракційних депутатських об’єднаннях підтримки Пласту.

6. Понадпартійність міжфракційних об’єднань підтримки Пласту досягається
шляхом збалансованого кількісно залучення депутатів різних фракцій, відповідно до
кількості представництва відповідної партії у парламенті чи органі місцевого
самоврядування. Такі об’єднання мають включати представників більшості фракцій та
груп (найкраще – усіх), окрім тих, програмна і практична діяльність яких суперечать
ідейним засадам Пласту.

7. Членами Пласту можуть бути члени і прихильники будь-яких громадських
об'єднань та політичних партій, світоглядні засади яких і практична їхня діяльність не
суперечить пластовим цінностям, тобто трьом головним пластовим обов’язкам,
викладеним у пластовій присязі.



8. Усі члени Пласту для реалізації мети Пласту передусім прагнуть
виконати свої пластові обов'язки, передбачені пластовою присягою. Пластові цінності
мають об’єднувати пластунів, зокрема депутатів усіх рівнів, незалежно від їх партійної
приналежності, до реалізації мети Пласту.

9. Усі члени і вихованці Пласту мають право зазначати у своїх резюме,
суспільних і політичних публічних біографіях факт приналежності до Пласту. При цьому
без створення у громадян враження, що Пласт підтримує ту чи іншу партію. У таких
резюме чи публічних біографіях, у тому числі у відео та аудіопродукції, згадка про
Пласт може складати не більше 20% від загального об’єму інших біографічних даних у
кожному окремому продукті (рекламі), які позиціонуються громадянству, як позитивні
досягнення відповідного пластуна/ки.

10. Пластуни не повинні носити однострій під час реалізації своїх прав на
членство у політичній партії чи реалізовуючи своє політичне право бути обраним
(призначеним) до відповідного політичного органу.

11. Пласт, як Національна скаутська організація України, засадничо може і
повинна брати участь у загальнонаціональних чи загально громадських заходах на
відповідно національномі рівні чи рівні громад, зокрема і за участі партій. Якщо захід
асоціюється чи афіліються із однією політичною силою, Пласту і його осередкам краще
утриматись від такої участі. У кожному разі рішення про будь-яку участь юнацтва чи
новацтва у публічних заходах має прийматись керівними органами юнацького
самоврядування (наприклад, радою гурткових), а відповідні пластові проводи у таких
випадках можуть лиш звертатись із пропозицією (а не обов’язком) участі у таких
заходах. Це правило має діяти незалежно від того хто проводить захід, куди
залучаються неповнолітні пластуни і пластунки, в тому числі це стосується заходів,
організованих органами місцевого самоврядування.

12. У виборчий період межа між патріотизмом та політичним фаворитизмом стає
надто тонкою, тому Пласт і його осередки, а також окремі члени Пласту у пластових
одностроях, не можуть брати участь у політичних заходах. Участь у голосуванні (окрім
кандидатів у депутати) чи у роботі виборчої комісії в пластовому однострої – вітається.

13. Для запобігання конфлікту інтересів Голові та членам крайового органу (КПР,
КПС, КРК), головам та членам керівних органів відокремлених підрозділів (місцевих
осередків) Пласту, зв’язковим куренів УПЮ, гніздовим гнізд УПН, гніздовим гніздечок
УПП рекомендується публічно складати або призупиняти свої повноваження у Пласті в
разі висунення їх на посаду Президента України, народного депутата, депутата рад усіх
рівнів, члена Кабінету міністрів України, заступника міністра, керівник та заступник
керівника іншого центрального органу виконавчої влади, керівника та заступника
керівника місцевого органу виконавчої влади, керівника чи заступника керівника
виконавчих комітетів ради усіх рівнів, сільських, селищних, міських голів, судді усіх
рівнів, членів керівних органів політичних партій їх осередків на місцях.

14. Ці рекомендації не призначені для обмеження свободи думки чи політичної
дії будь-якої посадової особи чи члена Пласту, що діє як приватна особа.

15. Пластуни і пластунки не повинні використовувати свій пластовий однострій
чи елементи пластової символіки у виборчій агітації, але обов’язком вірності Україні
участь у голосуванні за того кандидата, кому приватно надається перевага. Такий
підхід є частиною доброго громадянства, передбаченого місією Пласту.

16. Завданням цих рекомендацій є запобігання використанню пластової
символіки (відзнаки, однострою, прапорів) для передачі підтримки Пласту будь-кому із



кандидатів або партії. Це означає, що слід уникати використанню Пласту чи пластунів
будь-якою стороною в рекламних кампаніях чи матеріалах (окрім випадків коли йдеться
про такі матеріали щодо кандидата-пластуна/ки, що обумовлено цими
рекомендаціями).

17. Члени Пласту можуть позувати у пластових одностроях для фотографій з
політиками, однак такі фотографії (включаючи будь-які елементи пластової символіки)
не допускаються до матеріалів будь-якої політичної агітації. А в разі одностороннього
порушення політиками чи партіями даного правила відповідні пластові проводи
вживають оперативних заходів щодо публічної комунікації про неполітичність Пласту та
рівновіддаленість організації до всіх демократичних партій.

18. Пластуни і пластунки мають право активно висловлювати свою
громадянську позицію, оперту на ідейні засади Пласту, підтримуючи та голосуючи за
того, кому з кандидатів віддають свою перевагу. Активна участь пластунів і пластунок у
виборчих кампаніях – вітається. При цьому важливо дотримуватись правила, щоб
політична активність конкретного члена чи прихильника Пласту не асоціювалась із
наданням усім чи частиною Пласту підтримки будь-кому із кандидатів та партій.

19. Волонтери Пласту (і пластові адміністратори) мають бути уважними до
ситуацій, які означатимуть, що Пласт надає перевагу одному кандидату чи партії перед
іншим. Суворе дотримання нашої давньої політики проти активної участі пластунів і
пластунок у політичних заходах є обов'язковим.


