Mục Ðích và Lý Tưởng
của Phong Trào Hướng Ðạo
“Hướng Ðạo một ngày là Hướng Ðạo mãi mãi”

Mục Ðích:
Mục đích của phong trào được bao gồm trong các điều sau:
1/ Rèn luyện những đức tính cho thanh thiếu niên. Những đức tính như chuyên cần, thật thà,
can đảm, yêu thương, giúp đỡ, học hỏi, lễ phép, trung thành... là những đức tính căn bản cần phải
có trong con người Hướng Ðạo để từ đó tạo dựng được nhiều việc hữu ích cho tha nhân.
2/ Rèn luyện những khả năng tháo vát cho thanh thiếu niên. Người Hướng Ðạo cần phải
trang bị cho mình những khả năng tháo vát. Chuyên môn Hướng Ðạo chính là những khả năng
cần thiết cho những trường hợp khẩn cấp. Có nhiều khả năng tháo vát sẽ làm cho chúng ta tự tin
hơn khi va chạm với cuộc sống thực tế. Từ những nút dây nhỏ bé cho đến những phương pháp
cấp cứu đơn giản đều rất hữu ích cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
3/ Rèn luyện khả năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên.
Phong trào rèn luyện cho thanh thiếu niên những khả năng lãnh đạo qua phương pháp hàng đội tự
trị, biết tự phân công hợp lý mà điều hành đơn vị của mình. Tập cho thanh thiếu niên ý thức được
sự hoàn thành trách nhiệm được giao phó và nhất là làm đúng theo vai trò của mình trong công
tác điều hành đơn vị.
4/ Tập cho thanh thiếu niên sống cuộc sống có lý tưởng. Phong trào Hướng Ðạo là một
phong trào giáo dục bổ túc cho giáo dục gia đình và học đường. Sự giáo dục lấy Lời Hứa và Luật
Hướng Ðạo làm căn bản. Phong trào luôn giúp các em hướng vào cuộc sống tươi sáng, lành
mạnh, biết học hỏi tu tiến và giúp ích tha nhân vô vị lợi.

Lý Tưởng:
Lý tưởng Hướng Ðạo hầu như được gói trọn trong Lời Hứa HÐ: Thật thà, trung thành và
giúp đỡ.
- Theo cuộc sống với tất cả sự thật thà.
- Trung thành với tổ quốc.
- Có đức tin và luôn trung thành với đức tin của mình.
- Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào và vô vị lợi.

Ý Nghĩa Cách Chào Hướng Ðạo:

- Ba ngón đưa lên tượng trưng cho ba lời hứa HÐ.
- Ngón cái trên ngón út là biểu tượng của sự đoàn kết, lớn giúp bé, mạnh đỡ yếu.
Cách chào của Sói con và Chim Non: Sói con và Chim Non chào hai ngón, ngón trỏ và giữa
đưa lên cao tượng trưng cho hai tai vểnh lên để nghe lời. Ngón cái đè lên hai ngón còn lại tượng
trưng cho sự bảo bọc, lớn giúp nhỏ, mạnh bảo vệ yếu.

Ý Nghĩa Cách Bắt Tay Trái Của Hướng Ðạo:
Cánh tay trái gần trái tim, để tỏ tình thân thiện các HÐS luôn dùng tay trái để bắt khi gặp
nhau.

Ý Nghĩa Hoa Bách Hợp HÐVN:

Phần trên giống như kim chỉ hướng của la bàn, ý nghĩa là người HÐ phải chọn hướng đi cho
đúng. Ba cánh dưới tượng trưng cho ba lời hứa HÐ. Sợi dây vòng tròn chỉ sự đoàn kết, anh chị
em một nhà. Nút dẹt phía dưới cùng là để nhắc nhở các HÐS mỗi ngày cố gắng làm một việc
thiện.

Ý Nghĩa Màu Khăn Quàng Bốn Ngành HÐVN:
- Khăn vàng ngành Ấu chỉ sự hồn nhiên, trong sáng.
- Khăn xanh ngành Thiếu chỉ sự vui tươi, hy vọng.
- Khăn nâu ngành Thanh chỉ sự bí ẩn cần được khai phá.
- Khăn đỏ ngành Tráng chỉ lòng hăng say, đầy nhiệt huyết và sự chiến thắng.

Châm Ngôn Hướng Ðạo: Sắp Sẵn (Be Prepared)
CHÂM NGÔN CÁC NGÀNH:
Ngành Ấu: Gắng Sức.
Ngành Thiếu: Sắp Sẵn.
Ngành Thanh: Khai Phá.
Ngành Tráng: Giúp Ích

Ðồng Phục Hướng Ðạo:
Ðồng phục là phần hình thức rất quan trọng của đoàn. Ðồng phục Hướng Ðạo tượng trưng
cho sự giản dị, trong sáng của phong trào. Mặc đồng phục đúng cách tăng thêm tư cách của người
Hướng Ðạo Sinh.
Khi gọi là đồng phục là phải nghĩ đến cái chung, cái đẹp của đồng phục là cái đẹp chung.
Trong một đoàn thể, tất cả đều mặc đồng phục đúng cách thì tự nhiên mọi người sẽ nhìn thấy
ngay sự đồng nhất của nó. Tuyệt đối không được sửa bộ đồng phục theo thời trang, làm khác đi
bộ đồng phục đã được quy định.
Các huy hiệu chính thức phải được may đúng chỗ. Ngoài các huy hiệu do hội Hướng Ðạo
quy định, chúng ta có thể may thêm số huy hiệu riêng cho đoàn, và đơn vị nên thống nhất về vị trí
các huy hiệu đó.
Trưởng luôn luôn làm gương trong việc mặc đồng phục đúng cách để các em noi theo.
Tóm lại, việc mặc đồng phục đúng cách là tạo thêm vẻ đẹp cho đoàn và phong trào, là nói
lên tư cách của một Hướng Ðạo Sinh.
Ðiều cần lưu ý là chúng ta không nên dùng bộ đồng phục Hướng Ðạo để làm điều trái với
tôn chỉ của phong trào, cũng như bộ đồng phục Hướng Ðạo không thể bị lợi dụng để phục vụ cho
cá nhân hoặc phe phái.
Phong trào luôn khuyến khích Hướng Ðạo Sinh tham gia vào công tác chính trị một cách
tích cực, có ý thức, thái độ rõ ràng với tư cách cá nhân. Trong những công tác như thế xin các
Hướng Ðạo Sinh đừng mặc đồng phục. Hướng Ðạo Sinh mặc đồng phục để làm bổn phận công
dân với cộng đồng, tổ quốc chứ không để ủng hộ một phe phái, xu hướng chính trị nào cả. Ngọn
cờ Hướng Ðạo luôn đứng thẳng và bộ đồng phục Hướng Ðạo không thể nào bị lợi dụng cho
những công việc riêng tư.

