DocuSign Envelope ID: F8970D8B-ACB3-4F42-94AA-2743B50B697E

Рекомендація виховника
Дмитро долучився до гуртка «Павуки» юнацького куреня ч. 69 імені Богдана
Хмельницького в 2013 році. Одразу ж проявляв лідерські якості і швидко добився
авторитету серед членів гуртка, як результат - на наступних виборах старшини був
обраний гуртковим. З того часу, напевно кожного року, обирався на різні посади гурткових
діловодів(двічі гуртковий, писар і т.д.). «Павуки» з Дмитром в якості гурткового завоювали
перше місце в змаганнях з пішого мандрівництва – Осінній рейд, а також і в
Інтелектуальному змазі.
Також Дмитро й неодноразово виконував обов'язки в старшині куреня - курінного,
писаря і хорунжого.
Не пам'ятаю жодного курінного табору, де б друг Орел(псевдо Дмитра) не брав
участі, і в якості учасника отримував перші посвідки, відзначаючись сумлінною працею і
зразковою дисципліною.
Згодом в якості старшини кілька разів брав участь в організації курінних таборів(в
якості генерального бунчужного і відповідального за програму), які юнакам запам'ятались
гарною організацією і насиченою програмою.
Дмитро постійний учасник різноманітних пластових акцій, змагів і таборів. Участь
відзначається завжди найкращими результатами. Можна багато перелічувати, але ось
кілька найважливіших – друга і третя посвідки на таборі «Легіон», четверта посвідка на
КВТ, п’ята посвідка на «Говерлі», кілька разів разом з збірною командою куреня здобував
1-2 місце на змаганнях «Стежками героїв».
Разом з друзями з куреня долучився до організації успішного бізнесу – Пластове
печиво, яке приносить дохід в організацію і популяризує Пласт серед громадськості.
В даний час друг Орел є ведучим на Пластовому радіо, долучається до Української
Академії Лідерства, а також є активним членом громадської організації «Молода
Дипломатія». Нещодавно пройшов вишкіл виховників і має на меті набрати юнацький
гурток в вересні цього року.
Підсумовуючи мушу зазначити, що характер і поведінка друга Орла абсолютно
відповідає всім 14 точкам пластового закону. Лідерські здібності, цілеспрямованість,
життєрадісність, здоровий спосіб життя, патріотизм – це все слова, які асоціюються з
Дмитром. Часто я навіть ставлю його в приклад своїм одноліткам(30+ років). Щиро тішусь
мати такого вихованця і вірю, що він зробить свій внесок в успіх нашої Батьківщини.
Отож, вважаю, що друг Орел беззаперечно довів, що готовий стати добрим
пластуном Скобом.
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