Išlikėlio specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Žino kaip apsisaugoti nuo saulės nudegimų ir perkaitimo, taip pat kaip apsisaugoti nuo
nušalimo.
2. Ką daryti pasiklydus ir kaip pasikvieti pagalbą.
3. Žino kur slėptis nuo žemės drebėjimo, potvynio, vėtros, lietaus ir perkūnijos.
4. Žino kaip ir kur paruošti laužavietę ir susikurti laužą.
5. Žino koks reikšmingas žmogaus gyvybei ir sveikatai yra švarus geriamas vanduo.
Praktika
1. Moka pasikviesti pagalbą švilpuku, žibintuvėliu, veidrodžiu ar kitu, čia nenurodytu būdu,
naudodamas tarptautinius nelaimės signalus.
2. Moka uždegti laužą nenaudodamas dektukų. Moka sukrauti signalinį laužą. Moka užvirinti
vandenį.
3. Moka susirasti saugią poilsio vietą gamtoje.
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Išlikėlio specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Žino kaip suteikti pirmąją pagalbą, tame tarpe kaip stabdyti išorinį kraujavimą, kaip elgtis su
žmonėmis ištiktais šoko, kaip gaivinti žmones burna į burną ir kodėl geriau nejudinti sunkiai
sužeistų žmonių. Žino kaip svarbu asmeninė higiena ir kokia svarbi yra ligų prevencija.
2. Žino ir atpažysta 5 valgomus ir 5 nuodingus laukinius augalus.
3. Žino, kaip pasidaryti paprasčiausius ir būtiniausius reikmenis naudojantis išmoktais
mazgais, kilpomis ir surišimais.
4. Žino 5 skirtingus būdus sukrauti laužą, žino 5 skirtingos medienos degimo įpatybes.
5. Moka naudotis kompasu ir skaityti žemėlapius. Moka sudaryti žemėlapį, geba rasti pasaulio
šalis pagal saulę, žvaigždes, kompasą ir medžius.
6. Žino 3 būdus kaip surinkti vandenį ir 3 būdus jį išvalyti.
7. Žino kas yra stresas, kaip jį atpažinti ir valdyti.
Praktika
1. Moka suteikti pirmąją pagalbą, žino kaip išvengti traumų ar ligų, tame tarpe: hipotermijos,
nušalimo, šilumos smūgio, dehidracijos, vabzdžių įgėlimų, erkių įkandimų , pūslių. Moka
pasirūpinti savimi ir draugais, bintuoti žaizdas, pasidaryti įtvarus, neštuvus ir jais transportuoti
nukentėjusįjį.
2. Pagamina vandens surinkimo aparatą ir vandens filtrą.
3. Suriša ir žino, kur geriausiai naudoti 3 mazgus, 3 kilpas, 3 surišimus. Pritaiko juos
pionerijos darbuose.
4. Naudojasi kompasu ir žemėlapiu. Randa pasaulio šalis pagal saulę, medžius, žvaigždes,
Pasidaro saulės laikrodį.
5. Pasigamina karšto maisto sau ir kitiems skautams. Naudodamasis tik peiliu, be puodo,
keptuvės aliuminio folijos ar kitų įrankių.
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Išlikėlio specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija
1. Žino kokių veiksmų pirmiausia reikia imtis norint įšgyventi laukinėje gamtoje. Ką darytų
pakliuvęs į: sniegynus, lietų miške, dykumas, ežerą ar jūrą.
2. Žino kaip išvengti panikos ir ką daryti jai kilus.
3. Žino kaip pasistatyti pastogę naudojant tik gamtoje rastas medžiagas. Žino kaip pasistatyti
gultą drėgnoje vietovėje.
4. Žino bent 5 signalus kuriuos naudotų pasiklydęs. Žino bent 5 signalus kuriuos naudotų
norėdamas atkreipti dėmesį iš oro.
5. Žino kaip pastatyti saugų tiltą iš virvių. Žino kaip ištempti tentą.
6. Žino kaip išlipti patekus į eketę, pelkę ir lakujį smėlį.
7. Žino kaip pagaminti spastus paukščiams arba gyvūnams, žino kaip žvejoti, atpažysta
valgomas žuvis.
8. Žino 5 augalus, kuriuos galima naudoti medicinoje.
9. Žino kaip pasigaminti muilą.
Praktika
1. Sukuria savo išgyvenimo rinkinį, paaiškina kodėl pasirinktus daiktus laiko svarbiais.
2. Sugeba užkurti laužą bet kokiomis oro sąlygomis ir paruošti maisto visai grupei.
3. Pasigamina plaustą iš medienos ir virvės, jį išbando, plaustas gali pakelti skautą ir jo
mantą. Pasidaro plūdurą iš savo kelnių.
4. Pasigamina reikiama įrankį iš gamtoje rastų ir savo išgyvenimo rinkinyje esančių dalių.
5. Pastato tiltą iš virvių ir saugiai persikelia per upę/upelį. Praleidžia naktį savo pastatytoje
pastogėje.
6. Dalyvauja ne trumpesniame kaip paros žygyje, kurio metu, pademonstruoja savo išlikimo
žinias.
7. Pasidalina savo įgytomis žiniomis su skiltimi/draugove/tuntu, taip pat jaunesniais už save.
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