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Již dnes se v Junáku konají akce se zapojením

dětí se specifickými potřebami, třeba na

tradiční předakci vůdcovského kurzu Gemini.

Ale není jich mnoho.
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Akt uality z činnosti SpV

Podzimní seminář „Z nevýhody výhoda“!

V termínu 4.–6. listopadu 2011 proběhne metodický seminář Z nevý-
hody výhoda. Seminář pro skautské vedoucí a další činovníky si klade
za cíl seznámit je teoreticky i prakticky s prací s dětmi se specifickými
potřebami. Na programu semináře budou kromě informačních částí
i praktické workshopy, diskuse s hosty a různé zážitkové aktivity.

Nabízíme účast na vašich vzdělávacích akcích

Tým SpV nabízí skautským vzdělávacím i jiným kurzům vypracování
programu na klíč . Můžeme připravit programy například na ná-

sledující témata:

� Práce s dětmi s různými specifickými potřebami ve skautském
prostředí (sociální znevýhodnění, poruchy chování, poruchy autis-
tického spektra, hyperkinetická porucha, postižení mentální, tě-
lesné, sluchové, řečové a zrakové).

� Přiblížení tématu znevýhodnění dětem v oddíle, výchova ke spolu-
práci a toleranci.

� Skautská idea a téma znevýhodnění, vyjasnění osobního postoje.

Zúčastnili jsme se mezinárodního setkání Overture
Network Meeting v Helsinkách

Setkání mezinárodní skautské sítě sdružující vedoucí pracující na
začleňování dětí se specifickými potřebami, kterého se zúčastnily
téměř čtyři desítky skautů z 11 evropských zemí, se zúčastnili dva
z nás – Job a Šík. Účast na tomto setkání pro nás byla velmi důležitá.
Načerpali jsme díky ní konkrétní poznatky z různých evropských
skautských organizací, které mají s prací v oblasti inkluze často dlou-
holeté zkušenosti. Hlavní přínosy setkání podle nás byly:

� komentáře a hodnocení připravovaného programového doku-
mentu skupiny SpV,

� získání zajímavých výukových a informačních materiálů k tématu
práce s dětmi se specifickými potřebami, které budou moci být
přeloženy a využity i pro Junáka,

� setkání a diskuse s ostatními účastníky, výměna zkušeností +
kontakty na lidi, kteří s tématem pracují v jednotlivých orga-
nizacích,

� motivace nás jako účastníků, potvrzení správnosti a smysluplnosti
nastoleného směru příprav na práci s tématem podpory intenziv-
nějšího zapojování dětí se specifickými potřebami do Junáka.

V tomto bulletinu si můžete přečíst rozhovor s koordinátorem sítě
Overture Network. Podrobnější informace o setkání najdete
v závěrečné zprávě  a na stránkách ONM .

�Co je Skauting

pro všechny – SpV?

Skupina „Skauting pro
všechny“ sdružuje

dobrovolníky ze

skautského hnutí i odborné

veřejnosti, pro které je

stěžejním tématem

otevření skautingu všem

dětem, i těm s různými

specifickými potřebami

(podrobnosti viz též

„Programový dokument“

na konci bulletinu).

Co je Bulletin SpV?

Bulletin SpV, který právě

držíte v rukou, je

zpravodaj, věstník,

oběžník, informační

tiskovina, zkrátka časopis

pro všechny zájemce

o téma otevřenosti českého

skautingu. Bude Vám
zhruba jednou za dva

měsíce přinášet zprávy

o všem, co jsme udělali a co

se chystáme na tomto poli

udělat.

Nabízíme program na klíč

» http://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/nabidky-pro-kurzy/skauting-pro-vsechny/
organizace/vzdelavani/
nabidky-pro-kurzy/...

Závěrečná zpráva
z Overture Network Meeting

» http://rlink.eu/zzonm052011

Stránky ONM

» http://overture.europak-
online.net

Foto titulní strana:
Jan Hrnčíř – Marbuel

Co je Skauting

pro všechny – SpV?

Odkazy

Co je Bulletin SpV?
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Vytváříme databázi odborníků a spolupracovníků

Máte jakoukoli osobní zkušenost s integrací ve svém oddíle? Jste
ochotni občas odpovědět na praktickou otázku někomu, kdo s inte-
grací teprve začíná?

Pokud ano, moc prosíme o vyplnění krátkého dotazníku .
Nevadí, že nejste odborníci, ostatní často potřebují „jen“ obyčejnou
praktickou radu a na to bývají skautští vedoucí výborní:–) A kdyby vás
napadl kdokoli, komu můžete naši výzvu  předat, budeme rádi.

Zapojili jsme se do Bambiriády

Skupina SpV se prezentovala na pražské Bambiriádě, která se konala
v termínu 26.–29. 5. 2011. Prostřednictvím informačního plakátu
jsme dali vědět o tom, co již máme za sebou a do čeho se chystáme.
Nabídku prezentace jsme dostali na základě proběhlého semináře
Z nevýhody výhoda.

SpV na Obroku

Na Obroku 2011 v Blansku jsme v rámci programu seberozvoje
prezentovali projekt „Skauting pro všechny“. Dvou bloků, hodinu
a půl dlouhých, se zúčastnilo celkem 40 roverů z celé České republiky.
V průběhu programu se účastníci zamysleli a podebatovali nad tím,
jaké výhody a jaká rizika může mít přítomnost konkrétního dítěte se
specifickými potřebami v oddíle, formou prezentace se dozvěděli
o ideálech a plánech skupiny „Skauting pro všechny“ a po krátké hře
načerpali pár základních informací o problematice dětí s hyper-
kinetickou poruchou.

Překládáme zahraniční materiály

Překladatelský tým pod vedením Pavla Trojánka – Tee-peeho, ve slo-
žení Střízla – Míša Čakrtová, Danča Pětrošová, Bára Dopitová a Danča
Cvachová, pracuje na překladu příručky Diversity Toolkit , která
byla vypracována v rámci skupiny Overture Network Meeting. Děku-
jeme!

SpV na Valném sněmu Junáka v Kolíně

Náš stánek v přízemí u registrace nebyl sice stále obsypán zájemci
o spolupráci, zároveň ale nezůstal bez povšimnutí. Stánek navštívili
jak běžní účastníci, tak různí junácky vlivní lidé :–) Někteří z nich již
projekt znali, někteří o nás slyšeli poprvé. Pro ty bylo toto téma při-
nejmenším dobré k zamyšlení, často se o něm chtěli dozvědět co
nejvíce.

Na samotném sněmu nás velmi zaujal projev velvyslance z WOSM,
který mluvil o otevřenosti skautingu  a možnosti skautovat pro
všechny. Naše záchodová kampaň o počůrávání na táborech přilákala
ke stánku řadu dalších zájemců, stejně jako směrovky na všech chod-
bách.

Vytváříme databázi
odborníků a
spolupracovníků

Dotazník

» http://jdem.cz/mdex4

Naše výzva

» http://rlink.eu/pvspoluprace

Příručka Diversity Toolkit

» http://overture.europak-
online.net/2010/01/toolkit/

diversitytoolkit-1-2/

Projev velvyslance WOSM
na valném sněmu

» http://rlink.eu/vsjproslov

Odkazy
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Příběh o integraci

ČČČČoky: Nevidomá ve skautském oddílu?oky: Nevidomá ve skautském oddílu?oky: Nevidomá ve skautském oddílu?oky: Nevidomá ve skautském oddílu?
Žádný problémŽádný problémŽádný problémŽádný problém

Před chvilkou začala schůzka družiny Vlíčat pražského dívčího oddílu
Statečná srdce. Na programu je tradiční závod na body – děvčata píší
odpovědi na tři otázky, které jim zadala rádkyně. Ta teď sedí stranou
a zapisuje odpovědi, které jí potichu diktuje dvanáctiletá Čoky. Čoky je
nevidomá, a je tedy do jisté míry odkázána na pomoc ostatních.

„Musím se přiznat, že než k nám Čoky přišla, měla jsem trochu
strach,“ říká rádkyně družiny Klára Kochová. Kladla si otázku, jak Čoky
ostatní děti přijmou a jak mezi ně zapadne. Naštěstí se hned na
začátku její obavy rozptýlily.

„Když jsme Čoky představily, ostatní holky z naší družinky Vlíčat, jí
podaly ruku a každá řekla, jak se jmenuje. Pak jsme je upozornily, že
je potřeba, aby vždycky někdo vzal Čoky za ruku, když někam
půjdeme. Holky to vzaly.“

Je pravda, že ze začátku jim to vedoucí musely ještě párkrát
připomenout, než si zvykly, ale teď už to dělají úplně automaticky.

Jak se změnila činnost družiny od té doby, co do ní chodí Čoky?
Klára, kterou ostatní děvčata znají spíše pod přezdívkou Miramis,
odpovídá: „Když házíme při nějaké hře míčem, musí někdo stát na
místě, kam má Čoky hodit, a vydávat zvuky. A holky se většinou samy
nabízejí, že budou ‚pípat‘.“

Dítě se zrakovým postižením potřebuje slyšet slova, která mají
přímou souvislost s tím, co se v okolním světě právě odehrává – slova,
která pokud možno věcně a bezprostředně popisují to, co v tu chvíli
dítě slyší nebo cítí. „V komunikaci se nemusíme vyhýbat slovům
‚podívej se‘, ‚koukni‘, ‚prohlédni si‘, ‚vidíš to?‘ apod., ačkoli tím
rozumíme ‚nahmatej‘, ‚osahej si‘ atd.“, vysvětluje Miramis. „Dítě
těmto běžným výrazům snadno porozumí. Při popisování okolí
nemusíme vynechávat ani vizuální dojmy včetně barev.“

�Braillovo písmo

Současnou podobu písma

pro nevidomé vytvořil před

sto padesáti lety Francouz

Louis Braille (sám

nevidomý). Základem je

tzv. šestibod, kombinace

některých ze šesti bodů

tvoří písmeno. Šest bodů je

totiž minimální počet, ze

kterého lze kombinací

vytvořit celou abecedu.
Body se velmi dobře čtou

i tisknou a geniální na nich

je také to, že se šestibod

vejde do hmatového pole

bříška jednoho prstu.

Písmena základní abecedy

jsou mezinárodní, jsou

stejná i v azbuce nebo

čínských znacích, zbylé

kombinace se používají pro

speciální písmena určitých

jazyků (č, ě, ö…).

Braillovo písmo
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Prostřednictvím lidského hlasu se děti dozvídají, kdo je kdo a jak
jsou jednotliví lidé od něho blízko nebo daleko. Čoky nyní podle hlasu
pozná většinu členek oddílu.

S pomocí ostatních Čoky i sportuje. Při běhání před ní běží některá
z dívek, tleská nebo vydává jiné zvuky a Čoky pak běží za ní. Je to
samozřejmě o něco pomalejší, než když dítě běhá samo, a proto když
je nějaký závod na čas, běží některá z rádkyň s Čoky a drží ji za ruku.

Při míčových hrách používají v oddíle ozvučený míč. To je běžný
míč (fotbalový, volejbalový nebo jakýkoli jiný), který má uvnitř
rolničky a jiné drobné předměty, které při pohybu vydávají
nejrůznější zvuky. Tak Čoky vždycky sluchem pozná, kde se míč
nachází.

Mohlo by se zdát, že je Čoky při hrách oproti ostatním členkám
družiny v nevýhodě, ale není tomu tak. Pokud v rámci hry mají jít děti
někam poslepu, obvykle výrazně vede. A když se hrají hry, rozvíjející
dětský sluch, také se Čoky bezvadně daří. „Nemá sluch vyvinutější
proto, že nevidí, má ho ‚jen‘ vytrénovanější,“ vysvětluje Miramis.

Čoky se bez problémů zapojuje i do složitějších činností, jako jsou
například rukodělné práce. Jen potřebuje více asistence. Různé lepení,
vystřihování apod. jí jde moc dobře. Například jednou na podzim
spolu s ostatními vyráběla papírové draky.

Ani při malování není Čoky z činnosti družiny vyřazena. Rytím na
speciální fólii zhotovuje pěkné obrázky. A když jsou obrázky nakonec
ještě podlepeny tmavým barevným papírem, mohou si je krásně
prohlížet jak nevidomí, tak i vidící. Čoky tak může obrázky doprovázet
své zápisy do družinové kroniky. Píše je doma na počítači a tiskne je
dvakrát: jednou v Braillově písmu pro nevidomé a jednou v černotisku
pro své vidící kamarádky.

Marek BártaMarek BártaMarek BártaMarek Bárta
podle práce Kochové K.: Integrace nevidomého dítěte a oddílu.

Nezkrácený článek vyšel v časopisu Skautský svět 3/2006.

Odborníci se shodují, že

integrací nevidomého

dítěte (tj. scelením,

sjednocením) se dějí dvě

základní věci: Dítě se

zařazuje mezi ostatní děti

a učí se s nimi žít. Ostatní

děti se zase učí žít s ním,

řešit nové situace, na které

nejsou zvyklé apod. Není to

tedy, jak by se mnozí mohli

domnívat, včlenění jedné

části do druhé, ale spojení

dvou částí. Je to proces

obohacování se navzájem.

Integrace je když…
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Rozhovor

Jste na začátku dlouhé cesty

Rozhovor se Satyadeep Singhem, koordinátorem mezinárodní skaut-
ské sítě Overture Network, vedl Václav Zeman – Šík.

Mezi účastníky mezinárodního skautského setkání Overture Meeting
v Helsinkách jej nešlo přehlédnout. Jednak kvůli jeho sikhovskému
turbanu a plnovousu, a také díky jeho neustálé energii a hurón-
skému smíchu, který se pravidelně ozýval z různých míst. Satyadeep
Singh je jedním z členů skupiny, která řídí celou síť Overture
Network sdružující skautky a skauty z celé Evropy pracující s téma-
tem podpory začleňování dětí se specifickými potřebami do skaut-
ských oddílů. Povídali jsme si s ním o letošním setkání i o tom, co síť
plánuje do budoucna.

Co patří mezi hlavní cíle Overture Network a co všechno v součas-
nosti zajišťuje?

Hlavním cílem sítě je pomáhat dělat chlapecký i dívčí skauting
přístupnější všem, i těm, pro které to nebylo řadu let možné. Overture
network je neformální skupina skautů a skautek vytvořená k tomu,
aby se mohli společně scházet všichni ti, kteří v rámci skautingu

ONM

» http://overture.europak-online.net
online.net

�Odkaz
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usilují o to, aby byl dosažitelný pro všechny. Zaměřujeme se na
sociálně znevýhodněné, etnické menšiny a lidi s tělesným i men-
tálním postižením. Jsem zároveň členem řídící skupiny celé sítě. S její-
mi členy se minimálně jednou předem setkáváme v místě následného
společného setkání, abychom se ujistili, že je zde vše v pořádku,
program je připravený a podobně. Pak se během roku scházíme na
nějakém vhodném místě, abychom diskutovali o širších problémech
a věcech, které budeme dělat ve spojení s WAGGS nebo WOSM,
a tématech, která vzešla z předchozích setkání.

Poslední setkání Overture Network se konalo v polovině května
v Helsinkách. Jaké bylo z tvého pohledu dlouholetého člena sítě?

Ano, za poslední roky jsem se účastnil mnoha setkání této sítě.
Myslím, že tohle bylo jedno z nejpodařenějších. Objevilo se na něm
mnoho nových členů, workshopy byly velmi dobré s řadou zajímavých
diskusí během nich i po jejich skončení. Bylo velmi dobré vidět tu
skutečně krásnou angažovanost všech zúčastněných. Dokonce si
myslím, že ty nejzajímavější diskuse se vedly právě mimo čas work-
shopů.

Jaká témata ti přišla na letošním setkání nejzajímavější?

Témata, která šla přímo k věci a nechodila kolem horké kaše.
Workshopy tentokrát byly velmi užitečné v tom, že pomáhaly kaž-
dému zaměřit se na konkrétní otázky v určité oblasti a nabízely různá
řešení z mnoha hledisek. Je ale těžké hodnotit, která témata byla lepší
a proč.

Jaké jsou další plány Overture Network?

Síť chce přispívat k tomu, aby do všech evropských skautských
organizací byli zapojeni všichni členové společnosti. Budeme i nadále
pořádat setkání v různých koutech světa (nejbližší setkání bude na
podzim v Berlíně, další pak v příštím roce v Dánsku – pozn. aut.).
Chceme na nich mít účastníky z tolika zemí, z kolika to jen bude
možné. Rádi bychom do sítě zapojili i další země, které se těchto
setkání zatím neúčastní, jde zejména o Francii, která má v sou-
časnosti velký problém s diverzitou společnosti.

Co bys vzkázal skautům do České republiky, kde se teprve při-
pravujeme na intenzivnější práci s tématem začleňování dětí i do-
spělých se specifickým potřebami do skautských oddílů?

Slova, která bych vám chtěl vzkázat, jsou především gratulace. Jste na
začátku velké dlouhé cesty, která je předpokladem veškerého úspěchu
ve skautingu. Po této cestě se obtížně cestuje, váš vůz občas havaruje
a vy si budete říkat „proč to vlastně dělám?“, ale na konci té cesty se
dočkáte zaslouženého ovoce.
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Programový dokument

Programový dokument
skupiny Skauting pro všechny

Na konci května jsme po několikaměsíční práci dokončili programový
dokument skupiny Skauting pro všechny. Práce na něm u některých
z nás začala již na konci loňského roku. 23. března tohoto roku na
druhém společném setkání zájemců o spolupráci na tomto projektu
na něm pracoval i širší tým podporovatelů naší skupiny. Programový
dokument je základním výchozím materiálem skupiny SpV,
představuje její východiska, cílové skupiny i vizi a poslání, ke kterým
činnost skupiny směřuje. Na přípravě dokumentu se kromě členů
skupiny Skauting pro všechny a dobrovolníků ze skautských řad
podílelo i několik odborníků, kteří s danými tématy mají
dlouhodobou profesní zkušenost. Programový dokument jsme
v současnosti zaslali členům Výkonné rady Junáka, se kterými
budeme, poté co se s dokumentem seznámí, jednat o další spolupráci
a o postavení naší skupiny v rámci celkové struktury Junáka.

Zde vám předkládáme několik vybraných bodů z Programového
dokumentu .

Kdo jsme a z čeho vycházíme

Skupina „Skauting pro všechny“ sdružuje dobrovolníky ze skautského
hnutí i odborné veřejnosti, pro které je stěžejním tématem otevření
skautingu všem dětem, i těm s různými specifickými potřebami.

Česká společnost podle našeho názoru stále není dostatečně otevřená
lidem, kterým různé překážky znemožňují plnohodnotnou účast na
společenském životě. Inkluzivní1 postupy nemají v naší společnosti
dostatečnou podporu. Těchto překážek přitom může být celá řada –
od přechodných indispozic dítěte, kulturních odlišností, lehkých
forem poruch chování až po těžké formy tělesného či mentálního
postižení. Obecně je v naší společnosti kladen důraz na výkon
a úspěch, což se promítá i do atmosféry a způsobu práce ve skaut-
ských oddílech. Tento přístup ale vede k neschopnosti přijímat
neúspěchy a k netoleranci vůči znevýhodněním ostatních lidí.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schop-
ností.2

Skauting je promyšleným systémem výchovy a sebevýchovy. Díky
němu vyrůstají z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské společnosti,
jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu.3

                                                
1
 Inkluze je ideální stav, kdy společnost plně akceptuje odlišnosti a specifické potřeby

každého svého člena. Považuje se za zcela přirozené být jiný, nikdo se nad odlišnostmi
jedinců nepozastavuje.
2
 Stanovy Junáka.

3
 Charta českého skautingu na počátku 21. století.

�

Úplné znění programového
dokumentu skupiny SpV

» http://rlink.eu/spvprogdok

Odkaz
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Z těchto důvodů vnímáme jako žádoucí, aby Junák těmto zásadám
dostál a usiloval o vytvoření inkluzivního prostředí ve skautských od-
dílech i na ostatních úrovních svého působení.

Dosud se ve skautském prostředí s tématem inkluzivní společnosti
systematicky nepracuje, v oddílech se nevěnuje pozornost dostatečné
formaci postojů dětí v této oblasti a nejsou vytvářeny podmínky pro
začlenění dětí se specifickými potřebami do činností oddílu. Zcela
chybí vzdělávání vůdců pro práci na začleňování dětí s těmito po-
třebami i podpora oddílů, které tak již činí. Junák se aktivně nehlásí
k práci s dětmi se specifickými potřebami a k možnosti jejich přijetí.

V praxi se tento fakt projevuje malým zastoupením těchto dětí ve
skautských oddílech (ve srovnání s jejich zastoupením ve společnosti).
Děti samotné o svém možném zapojení do oddílu často ani nevědí.

Společnost, ve které žijeme, je přirozeně různorodá, čímž nám všem
přináší obohacení, a my si přejeme, aby tato prospěšná různorodost
byla zastoupena i ve skautském hnutí. Junák by neměl vytvářet
sterilní prostředí, které této realitě neodpovídá.

Vize

Individuální potřeby každého dítěte jsou v Junáku rozpoznávány
a naplňovány tak, aby mohl být plně rozvinut individuální potenciál
každého dítěte a využit jeho unikátní přínos pro skupinu.

Handicapy (zdravotní, sociální, popřípadě další) nejsou překážkou
k ozvoji dítěte v oddíle nebo jsou eliminovány maximálním možným
způsobem. Interakce dětí v různorodé skupině vede k jejich sebe-
poznání a k rozvoji osobností, které jsou tolerantní k omezením
a neúspěchům svým i ostatních. Opravdu všechny děti vědí o tom, že
jsou ve skautských oddílech vítány. Když budou chtít, mohou se
úspěšně zapojit do jejich činnosti.

Cílová skupina

„Skauting pro všechny“ se zaměřuje na tyto okruhy osob:

Nepřímá cílová skupina:

� dětští členové oddílů a děti se specifickými potřebami a jejich
rodiče.

Přímá cílová skupina:

� představitelé Junáka – svazu skautů a skautek ČR,

� vedoucí skautských oddílu a středisek,

� instruktoři vzdělávacích kurzů v rámci Junáka,

� veřejnost.

Cíle

1. V rámci Junáka existuje odborné zázemí na podporu metod
začleňování dětí se specifickými potřebami do oddílu.

2. Existuje průběžná metodická podpora pro zavádění inkluzivních
postupů v oddílech.

3. Inkluzivní metody se stávají součástí obsahu vzdělávání v rámci
systému celého Junáka.

4. Inkluzivní metody se stávají součástí programu Junáka.
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Tiráž

SpV na facebooku

Chcete mít více aktuálních informací o všem, co se děje na poli
integrace a otevřenosti Junáka? Připojte si na svůj FB profil naši
stránku . Sledujte nás on-line a sdílejte s námi vše, co s tématem
souvisí.

Poděkování

Děkujeme všem spolupracovníkům ze širšího týmu a dalším, kteří
podporují naši skupinu. Speciální poděkování zaslouží Malina – Eva
Haunerová a Zilvar – Jan Křivan, kteří připravují k tisku téměř všechny
naše materiály.

Tým SpV

Na aktivitách skupiny Skauting pro všechny se v rámci úzkého týmu
podílejí:

Vít Masopust – Job, Václav Zeman – Šík,
Marie Vlasatá – Bedla, Marie Podvalová – Knedla,
Alžběta Hyková – Bětka, Klára Kochová – Miramis,
Renata Kopalová – Renča, Johana Schovánková – Jóža a
Václav Kučera – Kos.

Do tohoto Bulletinu SpV přispěli:

Marek Bárta a tým SpV

Kontakt

Pokud byste chtěli získat podrobnější informace
k článkům a aktivitám skupiny SpV nebo nám poslat
tip na témata pro další bulletin, kontaktujte nás
na adrese skautingprovsechny@gmail.com .

Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna 2011.

�

FB stránka SpV

» http://www.facebook.com/znevyhodyvyhoda
znevyhodyvyhoda

Lay-out: HADR

Odkaz

... skauting pro život

... skauting pro všechny


