ЩО ТАКЕ СУМ ?

С

УМ - Спілка Української Молоді є молодеча організація, яка
приймає, на добровільній базі доростаючу українську
молодь і виховує її в українському патріотичному дусі на
свідомих, чесних і працьовитих людей, добрих громадян і
відданих українців.

Світогляд Спілки базований на традиціях і морально-етичних
засадах християнства та державницьких ідеалах, що зводиться до
одного короткого гасла „Бог і Україна".
Офіційна мова організації - українська.
СУМ старається вщіпити молодій людині:


українську ідентичність



плекання дружности



вироблення організаційних і провідницьких вмілостей для
дальшого суспільно-громадського та особистого життя

Крім цього посібника, для детальнішого ознайомлення з нашою
Спілкою поручаємо:


Статут СУМ



Правильники Юнацтва і Дружинників



Програми Молодшого і Старшого Юнацтва



Виховні Матеріяли



Сумівські видання



сторінку на Світовій мережі (інтернет): www.cym.org/au

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СУМІВСЬКОЇ ПРОГРАМИ

С






УМ ділить своїх членів на слідуючі вікові групи:

суменята (від 4 - 5 років життя)
молодше юнацтво (від 6 - 12 років життя)
старше юнацтво (від 13- 17 років життя)
дружинники (від 18 - 49 років життя)
сеньйори (50 років+)

Старше Юнацтво
Це третя з черги організаційна клітина
в побудові СУМ, яка веде самовиховну
працю. Старше юнацтво повинно
здобути два (2) ступені: Воїна і
Дружинника. Праця старшого юнацтва
заправляє молодь до майбутньої
громадської праці і провідної ролі в
ній.

Юнацька програма СУМ різноманітна. Вона проявляється в гутірках,
дискусіях, співі, ручних роботах, впоряді, теренознавстві,
прогульках, спорті, таборах, мистецьких виступах, тощо. Форма і
підхід до зайнять в кожному Осередку відмінні залежно від
обставин. Зате, ціль і мета виховання, окреслені у вступному слові,
не змінні.

Дружинник
На 18-ому році життя, член старшого
юнацтва отримає звання
Дружинника і стає повноправним
членом Спілки. Тут вже розмова про
дорослих людей, які повинні
працювати по своїх зацікавленнях в
різних галузях громадськосуспільного життя, у висліді чого
здобувають ступені:
Виховника, Суспільника,
Культурника, Ратника чи
Міжнародника.

Сходини суменят, молодшого та старшого юнацтва відбуваються в
основному по групах (роях) раз в тиждень. Працю по роях
провадять виховники при помочі впорядників. Літом юнацтво
відбуває різного роду табори.
В молодшому і старшому юнацтві існує система відзначення і
здобуття ступенів у висліді чого юнацтво здобуває ступені й
одержує відзнаки для однострою .
Суменята
Це перша організаційна клітина в побудові
СУМ. Підготовка дітей до молодшого
юнацтва можна порівняти до передшкілля.
Сеньйор
Молодше Юнацтво
Це друга організаційна частина в побудові
СУМ, яка веде позашкільну виховну працю.
Юнацтво повинно здобути три (3) ступені за
шість (6) років: Отрока, Вістового і Звідуна.
Праця молодшого юнацтва це етап підготовки
до вищих форм і цілей, що з ними
зустрінеться молодь вже в старшому юнацтві.

Це остання організаційна клітина в
побудові СУМ, яка сповняє ролю
прихильників, дорадників, що е
запорукою дальшого існування нашої
Спілки.

РОЛЯ БАТЬКІВ

Р

одина, Церква і Організація, у тому випадку СУМ є підставою
виховання молодого покоління. Адже ж батьки відіграють
важливу ролю у сумівському вихованні своїх дітей. Тому
важко уявити працю в СУМ-і без повної підтримки і тісної співпраці
батьків.
Якщо Вам, дорогі батьки, залежить щоб Ваша дитина здобула
належне виховання у нашій Спілці. Ви зобов'язані придержуватися
вимог окреслених у „Заяві Батьків''.
До Вашої уваги подаємо обов'язки батьків супроти Спілки:
а)

Основні Обов'язки

►
►
►
►

належати до християнської Церкви
вписувати дітей до української шкільної програми
бути активним членом Батківського Комітету або Жіночої
Ланки в Осередках де ці клітини існують
підписати і рік річно провіряти „Заяву Батьків"

б)

Юнацькі Сходини

►
►

приводити дітей на сходини на призначений час
завчасно повідомляти виховника роя про відсутність дітей

в)

Вплати і Сумівський Однострій

►
►
►

річно вплатити членську вкладку
закупити для дитини повний сумівський однострій і
належні відзнаки
передплачувати юнацький журнал „Крилаті" для родини

г)

Табори

►

вписувати дітей на сумівські табори, які є завершенням
цілорічної програми і вимагають повної вплати батьків

г)

Імпрези

►

запевнити участь дітей в сумівських і загально
громадських імпрезах учащаючи їх разом з дітьми

ЗАЯВА БАТЬКІВ

Б

атьки виповняють „Заяву Батьків" при вписі дитини до СУМу. Рік річно при реєстрації зобов'язані переглянути заяву для
пригадки обов'язків і зобов'язань супроти СУМ. Це допомагає
так батькам, як і виховникам у обміні думок.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

Хор

атьківський Комітет і Жіноча Ланка є допоміжними чинниками
у праці СУМ. Членом Батьківського Комітету може бути
батько чи матір, (а Жіночої Ланки лише мати).

КультОсвітна
Ділянка

Праця тих двох чинників полягає на здобутті фондів потрібних для
виготовлення програм для юнацтва. Здобуття фондів може
проводитися у порозумінні з Управою Осередку або з власної
ініціятиви батьків.

Танкова
Група
Сеньйори

Виховна
Рада

Суменята

Молодше
Юнацтво

Старше
Юнацтво

Дружинники

Управа Осередку СУМ

Крайова Управа СУМ в Австралії

Світова Управа СУМ

Також потрібна фізична праця у переведенні програм юнацтва СУМ,
як наприклад: сходини, надзвичайні імпрези, прогульки, табори,
тощо.

Булава
Відділу
Юнацтва

Б

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА СУМ

КАЛЕНДАРЕЦЬ ВІДЗНАЧЕНЬ ТА ІМПРЕЗ
апрямні праці надає Світова Управа СУМ у формі річного
гасла й історичних річниць, подій і постатей. В додатку, ми
послуговуємося історичним і релігійним календарцем і
відповідно пристусовуємо свою місячну програму, для
прикладу:

Н

січень -

Різдво, Новий Рік, Йордан, Акти Проголошення
Незалежности - Універсали 22-ого і 29-ого Січня

лютий -

Свято Героїнь, Леся Українка, Іван Франко, Реєстрація новий виховний сезон

ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЮНАЦТВА

Щ

оби дитині улегшити зрозуміння своїх обов'язків, батьки
мусять мати нагляд і контролю. З огляду на те, звертаємо
увагу батькам на слідуюче:
Члени молодшого і старшого юнацтва зобов'язані:

березень - Шевченківське свято, річниця смерти Романа Шухевича
квітень -

Великодні свята, Чорнобильська аварія

травень-

Місяць Юного Сумівця, День Матері, річниця смерти
Євгена Коновалця

червень -

Зелені Свята, Свято Героїв, Акт 30-ого Червня 1941р.

липень -

Івана Купала, Свято Івана Хрестителя, річниця смерти
Ярослава Стецька

►

говорити, читати, і писати українською мовою

►

ходити до церкви

►

брати постійну участь у сумівських сходинах, імпрезах,
таборах, і загально українських імпрезах

►

вивчати і придержуватись сумівських законів

►

виконувати совісно і чесно всі доручення виховника

►

працювати над здобуттям юнацьких ступенів

листопад - Свято Архангела Михаїла. Листопадовий зрив

►

носити приписаний однострій і відзнаки

грудень -

►

читати сумівський журнал „Крилаті"

►

підписати і рік річно провіряти „Заяву Юнацтва".

серпень -

Свято Незалежности Української Держави

вересень - День Батька
жовтень -

Свято Зброї УПА, річниця смерти Степана Бандери,
Свято Покрови

Свято Миколая, Свято Андрея, літні табори

ЗАЯВА ЮНАЦТВА

З

аява Юнацтва" подумана для того щоби дати дитині відчути
відповідальність супроти Спілки. Так як і "Заяву Батьків",
„Заяву Юнацтва'' підписується при вписі до СУМ-у і рік річно
при реєстрації провіряється в присутності виховника, батьків і
дитини для пригадки їхніх обов'язків.

ЗАКОНИ ЮНАЦТВА
ЗАКОНИ МОЛОДШОГО ЮНАЦТВА СУМ
Кожний молодший юнак і юначка СУМ є зобов'язаний (-на)
1. бути вірним (-ою) Богові та сповняти Його заповіді,
2. пізнавати і любити Україну,
3. любити й слухати своїх батьків,
4. шанувати старших,
5. пильно вчитися і слухати своїх виховників,
6. бути точним (-ою), обов'язковим (-ою) і працьовитим (-ою),
7. бути чемним (-ою) і братерським (-ою),
8. робити добрі діла,
9. говорити правду,
10. любити і шанувати природу,
11. зберігати лад і чистоту,
12. дбати про здоров'я і силу.

ЗАКОНИ СТАРШОГО ЮНАЦТВА СУМ
Будь вірним (-ою) Богові та сповняй Його заповіді.
Пізнавай і люби Україну, борони її чести та будь гордим (-ою)
на приналежність до української нації.
3. Будь вірним (-ою) українській державницькій ідеї та готуйсь її
здійснювати.
4. Люби й слухай своїх батьків та будь їм слухняним (-ою).
5. Дорожи ім'ям Спілки Української Молоді та повинуйся її владі.
6. Будь добрим (-ою), і справедливим (-ою) та допомагай ближнім
в потребі.
7. Шануй власну гідність і гідність других, плекай лад, дружбу і
національну солідарність.
8. Здобувай і поглиблюй знання, ушляхетнюй свої думки та
поширюй свій світогляд.
9. Пізнавай себе, плекай красу і силу духа, та збагачуй гарними
прекметами свій характер: будь чесним (-ою). працьовитим (ою), точним(-ою), обов'язковим (-ою), правдомовним (-ою) і
лицарським (-ою).
10. Плекай віру у власні сили, будь бадьорим (-ою) і життєрадісним
(-ою)
11. Дбай про здоров'я і плекай силу й справність тіла.
12. Пізнавай і люби природу.

1.
2.

СУМІВСЬКА СОРОЧКА
І РОЗКЛАД ВІДЗНАКІВ
в

ІСПИТОВІ ВІДЗНАКИ Молодшого і
Старшого Юнацтва

ШНУРОК І АКСЕЛЬБАНД
(Члени управ/булави; спец. відмічення)
МАЛА ЕМБЛЕМА СУМ
(Молодше Юнацтво)

НАШИВКА-НАПИС

ЗДОБУТІ Ю.ІСПИТОВІ ВІДЗНАКИ для
Членів СУМ

1.5 cm

9.0cm

2.0cm

ВЕЛИКА ЕМБЛЕМА СУМ
(Старше Юнацтво і Члени)

ВІДЗНАКА ВИХОВНИКА
ВПОРЯДНИКА ТА ІНШИХ
СТЯГІВ
2.5 cm

2.0 cm

ЮВІЛЕЙНА ВІДЗНАКА
(РІЧНИЦІ)

РОЙОВА/ДРУЖИННА
ВІДЗНАКА

ВІДЗНАКИ СПЕЦІЯЛЬНОГО
ВИДАННЯ

ТАБОРОВІ
ВІДЗНАКИ

Правий Рукав

МЕТАЛЕВІ
ВІДЗНАКИ

Лівий Рукав

