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Skauting 
pro všechny

č  Účastnili jsme se Ústřední lesní školy v Praze
O víkendu 25.-27. listopadu jsme se účastnili 
Ústřední lesní školy v Praze. Účastníkům jsme 
zde prostřednictvím powerpointové prezentace 
p ř e d s t av i l i  n a b í d ku  o d b o r u  S p V  p ro  
vzdělavatele a pořadatele kurzů. Tématy setkání 
byly mimo jiné: podoba nové čekatelské zkoušky, 
hodnocení kvality kurzů nebo analýza 
současného stavu skautského vzdělávání.

č  Naše programy na Mikulášském semináři
Pro tradiční Mikulášský seminář, kterého se 
v sobotu 3. prosince účastnilo několik set roverů 
a rangers z celé republiky, jsme připravili dva 
hodinové programy s názvem „Jsme elita nebo 
jelita?“. Program byl zaměřený na to, zda se má 
skauting věnovat především bezproblémovým, 
zaopatřeným a úspěšným dětem, nebo je v něm i 
prostor pro práci s těmi, které se potýkají 
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s některými handicapy. Program připravili 
a vedli Wiwi a Job.

č  Budeme na Elixíru 
Pro celostátní setkání vedoucích skautských 
oddílů s názvem Elixír jsme přichystali třináct 
programových bloků. Takže budete mít opravdu 
mnoho příležitostí se s námi na této akci setkat a 
zúčastnit se některého z nich. Půjde například 
o programy na téma: práce s dětským 
kolektivem, sociální znevýhodnění, agresivní 
dítě v oddíle, hry a sportovní činnosti 
s handicapem nebo dítě  s por uchou 
autistického spektra v oddíle. Elixír se bude 
konat po změně termínu konat 30. března až 
1. dubna v Praze. Podrobnější informace najdete 
na adrese elixir.skauting.cz.
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č  Začínáme spolupracovat s odbory Výkonné 
rady Junáka
V prosinci jsme se sešli s vedoucím Odboru vlčat 
a světlušek (OVaS) Vokinem, abychom se 
vzájemně informovali o činnosti obou odborů 
a možné spolupráci a podpoře. Další podobná 
setkání plánujeme v nejbližších měsících 
uskutečnit se zástupci skautského odboru, 
d u c h ov n í h o  o d b o r u ,  p ra ž s ké h o  k ra j e  
a náčelnictva. Pokud byste se někdo z dalších 
odborů či krajů chtěl  s námi setkat, představit 
naši činnost a možnou podporu z naší strany, 
kontaktujte nás na emailu spv@skaut.cz.

Aktualityččč
Skauting 
pro všechny
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Semináře ččč
Skauting 
pro všechny

Seminář na téma sociální znevýhodnění, 23. - 25. 3. 2012

Na čtvrtý březnový víkend připravujeme vzdělávací seminář věnovaný tématu sociální 
znevýhodnění. Seminář je určen všem, kdo působí ve vedení skautských oddílů. Při 
přednáškách, diskuzích a workshopech se budeme se věnovat tématům jako je chudoba, 
rasové a náboženské menšiny, náhradní výchova (děti z dětských domovů, v pěstounské 
péči) a poruchy chování, které se u dětí se sociálním znevýhodněním mohou rozvinout. To 
vše s důrazem na praktické využití v prostředí skautského oddílu. Pokud tě uvedená témata 
zajímají nebo se s nimi dokonce i setkáváš ve  svém oddíle, pak se na tebe těšíme.

Přihlašování bude spuštěno 1.února 2012. Odkaz na přihlašovací formulář a bližší 
informace o semináři budou od začátku února na našich internetových stránkách: 
www.spv.skauting.cz

PROVAZ - Setkání vedoucích oddílů, podzim 2012

Na podzim budeme pořádat první celorepublikové setkání skautských vedoucích, kteří mají 
zájem o sdílení zkušeností o práci s dětmi se specifickými potřebami. Pokud se podílíš na 
vedení oddílu, do kterého chodí dítě s tělesným, zrakovým, sluchovým či mentálním 
postižením, dítě s chronickým onemocněním, autismem, dítě hyperaktivní, nebo dítě 
sociálně i jakkoli jinak znevýhodněné, je toto setkání určeno právě pro tebe. Víkend je jak 
pro ty, kteří mají zkušeností dostatek a mají ostatním co předat, tak pro ty, kteří se cítí 
v situaci méně jistí a potřebují radu a inspiraci. Chceš se trochu vzdělat, trochu odreagovat 
a hlavně se setkat s lidmi, kteří jsou v podobné situaci a možná se potýkají se stejnými 
problémy jako ty? Pokud ano, neměl bys na této akci chybět.

Podrobnější informace o setkání najdete v první polovině roku na našich internetových 
stránkách spv.skauting.cz .

PŘIHLASTE SE na akce pořádané 
odborem Skauting pro všechny!
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Rozhovorččč
Skauting 
pro všechny

Michal Čermák: Samozřejmě, že 
Junák je vhodnou organizací pro 
začleňování dětí se znevýhodněním

Michal Čermák je právník. Nyní pracuje 
v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde 
řeší různé kauzy spojené s diskriminačním 
jednáním. Dříve mimo jiné působil 
v občanském sdružení Liga lidských práv, 
kde stál u počátku projektu Férová škola. 
V rozhovoru pro Bulletin Skauting pro 
všechny vypráví o tom, proč může být pro 
skautské oddíly přínosné zapojovat do nich 
co nejširší spektrum dětí, zda zavádět 
podobný certifikát jako je Férová škola pro 
skautské oddíly i o tom, jak se mu stýská po 
táborech a práci s dětmi.

V současné době pracujete v kanceláři 
ombudsmana? Z čeho se taková práce skládá?

V letech 2007-2008 jste pracoval v organizaci 
Liga lidských práv, kde jste stál u zrodu 
certifikátu s názvem „Férová škola“. Co tento 
certifikát znamená?

V Kanceláři veřejného ochránce práv, nebo 
chcete-li ombudsmana, pracuji jako vedoucí 
v oddělení rovného zacházení a společně 
s ostatními kolegy se zabýváme diskriminací 
zejména z právní stránky. Naše činnost se skládá 
ze třech hlavních aktivit  týkajících se 
diskriminace: informovat, vzdělávat a pomáhat 
obětem diskriminace. Práce je to pestrá a velmi 
naplňující, s rozsahem od přednášek pro 
veřejnost i odborníky, přes práci s jednotlivými 
kauzami až po výjezdy do terénu.

Bylo by férové si již na počátku říci, že jsem stál 
spíše u početí projektu. U zrodu samotného 

projektu a jeho úspěšných prvních kroků stála 
kolegyně Lucie Obrovská, která se řízením 
osudu, ale i díky jejím nesporným kvalitám, stala 
mou současnou kolegyní u ombudsmana. 
Původní idea byla taková, že Férová škola je 
taková, která je otevřená všem dětem či žákům: 
bez postižení či s postižením, Romům 
i neromům, škola, která se nebojí rozmanitosti 
a bere ji jako samozřejmost, škola která je pevně 
postavena na základech lidských práv. Každý 
ředitel či ředitelka Vám řekne, že takové 
východisko je pro něj či pro ni samozřejmost. 
Brzy však vyplynulo, že se tak často děje pouze 
formálně, tím, že ředitel či ředitelka řeknou, že 
naplňují zákon, který jim tuto samozřejmost 
ukládá.

Do školy, která se o udělení certifikátu přihlásila, 
přijeli certifikační komisaři a zkoumali, zda 
škola splňuje základní myšlenku certifikátu. Tou 
je podpora inkluzivního vzdělávání a vzdělávání 
založené na lidských právech. Ve škole nesmějí 

Jak jste s tím tedy pracovali? Co musí udělat 
škola, která se chce stát Férovou školou?
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být například třídy určeny jen dětem jednoho 
etnika či  pouze dětem se zdravotním 
postižením. Standardy jsou nastaveny poměrně 
přísně i z pedagogického hlediska. Zkoumá se 
například klima tříd, individuální vzdělávací 
plány a jejich kvalita, práce školy s asistentem 
pedagoga, pozornost je věnována i způsobu 
hodnocení žáků, atd.

Podle informací, které mám k dispozici, je 
takových škol už osmnáct. Největší zájem měly 
zpočátku zejména bývalé zvláštní školy. Ty jsou 
však z možnosti udělení certifikátu dopředu 
vyloučeny – ze zákona mohou vzdělávat jen žáky 
s postižením, což jde přímo proti principům 
Férové školy. Od počátku jsme chtěli, aby 
nevznikala asociace Férová škola rovná se 
romská škola. Naopak, Férová škola je značka, 
která dává najevo, že udělá všechno proto, aby se 
v ní mohl vzdělávat prakticky jakýkoliv žák, měla 
by reflektovat realitu. V naší společnosti bychom 
měli žít všichni pospolu a taková by měla být 
i škola. Jako východisko je přece nepřípustné, 
aby byl kdokoliv, kdo se něčím liší, ze školy odňat, 
ocejchován a uklizen do ústraní.

Oddíly tím budou zejména naplňovat své 
poslání. Děti, které do oddílů chodí, si uvědomí, 
že některým jejich kamarádům je potřeba občas 
pomoci, ale zároveň o nich budou vědět, že 
mohou být plnohodnotnými členy oddílu 
i společnosti. Pokud by se však skauti předháněli 
v tom, kdo více a lépe bude pomáhat svému 
kamarádu s postižením a pak si za to například 
vybarví políčko v Modrém životě, takový přístup 
by nebyl dobrý. Děti se znevýhodněním prostě 
do společnosti i do dětských kolektivů patří. 
Znevýhodnění je normální věc a pokud se s ní tak 
bude zacházet, tak časem téměř vymizí...
Na druhou stranu tato otevřenost může být 

Je mezi školami o získání tohoto certifikátu 
zájem? Kolik takových škol už v České republice 
existuje?

Co podle Vašeho názoru může skautským 
oddílům přinášet to, že se více zaměří i na 
o s l o v o v á n í  d ě t í  s  n ě k t e r ý m i  d r u h y  
znevýhodnění a povede se jim je přivést do 
oddílů?

spojená i se složitými a kontroverzními tématy. 
Před skauty se tak může například objevit 
rozhodnutí, jak se postavit k homosexuálům. 
Přitom rozlišování na základě sexuální 
orientace je jednou z forem diskriminace. V USA 
byl jeden z nejvyšších představitelů Boy Scouts 
of America vyloučen poté, co se veřejně přiznal 
ke své homosexualitě. Tento případ řešil 
i Nejvyšší soud USA v případě Boy Scouts of 
America versus Dale v roce 2000.

S a m o z ř e j m ě !  M o ž n á  b y c h  s i  d o vo l i l  
i protiotázku: Není snad Junák vhodnou 
organizací pro začleňování znevýhodněných 
dětí do skautských kolektivů? 

Počáteční podpora by měla spočívat především 
ve vzdělávání, přípravě a vedení k odpovědnosti 
skautských vedoucích. Ve zbytku budou muset 
skautští vedoucí získat potřebné zkušenosti, 
které si budou moci navzájem sdělovat. Důležitá 
je pochopitelně dobrá komunikace s rodiči 
a nápomoc dětem v oddíle zejména dobrým 
vzorem. To jsou ale notorické věci, které nakonec 
já nejsem oprávněn a ani nemusím vedoucím 
připomínat. 

Do různých oddílů jsem chodil od první třídy 
základní školy. Nadlouho jsem zakotvil 
v porevolučním pionýru. Byl jsem i po dobu pěti 
let vedoucím jednoho z jeho oddílů. Zkušeností 
s dětmi, které byly z počátku „trochu jiné“ než 
ostatní, jsem podle mého názoru získal celkem 
dostatek. Jinak řečeno: mám spousty historek ze 
situací, které s prací s nimi vzešly. Nyní již 
aktivním vedoucím nejsem, ale po táborech, 
výpravách, klubovně a nočních hrách se mi 
stýská...

Je podle Vás Junák vhodnou organizací pro 
práci s těmito dětmi a jejich začleňování do 
skautských kolektivů?

Jaké hlavní druhy podpory by měli dostávat 
vedoucí skautských oddílů, aby byli na práci 
s těmito dětmi dostatečně připraveni?

Byl jste někdy členem skautského nebo 
nějakého podobného oddílu?

Václav Zeman - Šík

Rozhovorččč
Skauting 
pro všechny
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Příběh začleněníč
Skauting 
pro všechny

Skokan: Skautovat se 
dá i s diabetem
Příběh skauta z Broumova ukazuje, že ani těžší 
podoba diabetu nemusí být překážkou pro 
plnohodnotné zapojení do skautského oddílu.

Když se v našem malém středisku vysloví 
přezdívka Skokan, každý si hned vybaví 
drobného blonďatého klučinu z oddílu skautů. 
Skokan začal chodit do smečky vlčat od první 
třídy základky. Do té doby u něj nikdo 
nezpozoroval známky žádného závažnějšího 
onemocnění. Po nástupu do první třídy se ale 
u Skokana projevil diabetes, který, jak jsme 
později zjistili, mají v rodině dědičný. Tím se 
významně změnil nejen Skokanův život, ale 
i život jeho rodiny. Na novou situaci jsme si 
samozřejmě museli zvyknout i my ve středisku.  

i vedoucí vlčat, a tak se Skokan mohl bez 
omezení účastnit i celodenních výletů.

Nyní chodí Skokan do páté třídy a druhým 
rokem je členem skautského oddílu. S nimi byl 
v létě na táboře. Bylo zřejmé, že se se svou 
nemocí již dost dobře vyrovnal. Naučil se s ní žít 
a je o dost samostatnější. Dnes mu nedělá žádný 
problém píchnout si inzulín před ostatními. 
Jedinou jeho slabinou je dodržování dietního 
režimu, ale pevně doufáme, že to do budoucna 
zlepší. Skokan se přirozeně začlenil do oddílu 
a ani jeho kamarádi z oddílu nemají s jeho 
nemocí žádný problém Nikdy jsme se nesetkali 
s jakýmikoliv projevy výsměchu. Skokana berou 
takového, jaký je, i s jeho nemocí. 

Michaela Janoušková - Radar Tamara Castro

Diabetes (cukrovka)
Diabetes je  nemoc,  kterou mohou 
onemocnět lidé v každém věku. Jedná se 
o poškození slinivky břišní. Může být 
primární – od ní se vyvíjí další choroby, či 
sekundární – následek úrazu, operace. 
Pokud se neléčí, ohrožuje život člověka, jinak 
č l ov ě ka  m o c  n e o m e z u j e .  P ř í č i n o u  
onemocnění je nedostatek či nekvalita 
inzulínu, který pomáhá v těle regulovat 
hladinu cukru v krvi. K sekundárnímu 
onemocnění cukrovky dochází tehdy, pokud 
prudce klesne hladina inzulínu. Nedá se 
vyléčit, dá se však léčit. V různých etapách 
života se projevují různé symptomy 
onemocnění.

Dát mu čas

Začátky nebyly úplně veselé. Skokan byl 
nedisciplinovaný, hledal mantinely, litoval se 
a neustále se chtěl o své nemoci bavit – 
s kýmkoliv, kdekoliv. Respektovali jsme to, 
protože jsme chápali, že se musí se svou nemocí 
vyrovnat a jediné, co můžeme dělat, dát mu čas. 
Program schůzek jsme nemuseli nijak radikálně 
měnit, pouze jsme dbali na to, aby se Skokan 
včas najedl, dostal dávku inzulínu a zbytečně se 
nepřetěžoval. Schůzka vlčat se také konala 
souběžně se schůzkou světlušek, jejichž vedoucí 
je zdravotní sestra, takže ani s pícháním inzulínu 
nebyl problém. Ten se nakonec naučil aplikovat 
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Odbor Skauting pro všechny (SpV) nabízí všem 
vedoucím a dalším činovníkům, kteří působí 
u oddílů, možnost využít Poradnu pro skautské 
i neskautské vedoucí. Můžete se na nás obrátit 
v případě, že se potřebujete poradit o konkrétní 
situaci při práci s dítětem se specifickou 
potřebou ve vašem oddíle či středisku, nebo 
pokud máte jakoukoli jinou otázku týkající se 
dětí s těmito potřebami. 

Své dotazy můžete nyní posílat na email 
poradna.spv@gmail.com. V budoucnu bychom 
vám rádi nabídli i telefonické konzultace či 
možnost osobní ho setkání s odborníkem.

Prostřednictvím Poradny pro skautské vedoucí 
máte možnost jednoduchým a snadno 
dostupným způsobem konzultovat  své 
problémy při práci s dětmi ve vašem oddíle či 
středisku. Předpokládáme, že otázky, které 
budete klást, budou velmi různorodé a budou se 
týkat řady různých témat. Jsme proto připraveni 
při hledání těch nejvhodnějších odpovědí 
spolupracovat s řadou odborníků pro jednotlivá 
témata a oblasti speciální pedagogiky. Zároveň 
budeme nabízet i možnost čerpat informace 
a zkušenosti od konkrétních oddílů, které již děti 
se specifickými potřebami ve svých řadách mají. 
Budeme proto rádi, když se s námi podělíte o své 
pozitivní i negativní zkušenosti.

Pro lepší představu toho, jak taková poradna 
funguje, vám v tomto čísle bulletinu přinášíme 
ukázku jedné z konzultací:

Ahoj, jmenuji se Terka a jsem vedoucí oddílu 
světlušek v našem středisku v Praze. Do našeho 
oddílu už druhým rokem chodí jedna holka, 
jmenuje se Bára a je jí devět let. Na výpravy moc 
nejezdí, ale na schůzky chodí pravidelně. 
Vždycky když hrajeme hru, při které jde o to 
prokázat nějaké vědomosti, prohraje. Ani ve 
sportu není moc dobrá. Pokud něco píšeme, 
vždycky jí to trvá děsně dlouho. Holky s ní 

nechtějí být ve skupině, je pro ně spíš přítěží, než 
že by týmu pomohla vyhrát. Letos na táboře se 
proti ní holky spolčily a vše skončilo brekem 
a naštváním. Bára chtěla jet z tábora domů, 
nakonec to zvládla až do konce, ale bylo to s ní 
náročné. Snažily jsme se jí  motivovat 
a povzbuzovat, ale moc nám to nešlo. Po táboře 
jsme si chtěly promluvit s jejími rodiči, jsou 
celkem fajn, ale o nějakých problémech nechtěli 
ani slyšet. Říkali: „ že si Bára jen špatně zvyká na 
nové lidi, nakonec to ale vždycky zvládne, uvidí 
se, jak to půjde letos.“ Podle rodičů to Báře ani ve 
škole moc nejde, má obtíže hlavně v češtině, 
paní učitelka říkala, že asi bude dyslektik. Chtěla 
bych se tedy poradit, jak máme s Bárou v oddíle 
pracovat, co udělat, aby se jí u nás líbilo. Zatím 
tedy chodit chce, ale bojím se, že jí to za těchto 
okolností brzy omrzí. Díky předem za odpověď.

Terka, Praha

Milá Terko.

Jsem moc ráda, že chceš situaci ve tvém oddíle 
změnit. Pokud má Bára obtíže při psaní, nebo 
není tak dobrá při hrách, bude pro ni vždycky 
těžké vyrovnat se ostatním holkám. Vaší snahou 
by mělo být umožnit jí být v některých hrách 
úspěšná. Určitě je něco, co Báru baví a co se jí 
daří. Zkuste to odhalit a zařadit do aktivit, které 
děláte. Bude mít určitě radost a mezi dětmi se 
bude cítit lépe. Hodně zjistíte, když s ní o jejích 
obtížích budete mluvit. Sama vám řekne, jak se 
cítí, co se jí nelíbí, nebo co ji naopak těší. Pomůže 
vám to lépe připravit program, ve kterém bude 
mít šanci vyniknout. Také bude určitě dobré 
promluvit si o situaci s ostatními holkami 
v oddíle. Zkuste jim vysvětlit, jaké obtíže Bára 
má a jak jí naopak mohou ostatní pomoci. 
Věřím, že se najde někdo, kdo jí bude 
nápomocný. 

Obecně platí, že pokud máme v oddíle děti, které 
nevynikají při psaní nebo vědomostních hrách, 
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je vhodné tyto hry do programu nezařazovat 
příliš často. Také je možné jednotlivé hry pro 
potřebu našeho oddílu upravit. Například: 
Místo hry na jednotlivce lze hrát po dvojicích, 
kromě rychlosti můžeme hodnotit také 
spolupráci, při jiných soutěžích může zvítězit 
ten, kdo je nejvíce kreativní, atd. Pokud je Bára 
opravdu dyslektik, nebo má jiné obtíže ve čtení či 
psaní, což by měly potvrdit testy v pedagodicko-
psychologické poradně, není pro ni vhodné 
soutěžit v rychlosti psaní nebo čtení. Tyto 
činnosti můžete nahradit třeba tím, že Bára 
bude své odpovědi na otázky říkat rovnou vám 
nebo některé jiné světlušce ve dvojici. 
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Proto, aby měly všechny děti možnost se do 
činnosti oddílu plnohodnotně zapojovat 
a mohly být úspěšné, je dobré zařazovat hodně 
typů různých aktivit. Někdy dá plno práce najít 
něco, v čem konkrétní člověk vyniká, ale myslím 
si, že se to může podařit u každého. Zkuste to 
tedy také u Báry. Držíme Vám palce, aby se vám 
to podařilo. Pokud budete potřebovat, neváhejte 
nám znovu napsat.  

Marie Podvalová - Knedla



9

Již brzy budou mít skautští činovníci  z celé 
České republiky k dispozici překlad příručky 
Diversity Toolkit, která se věnuje tomu, jak ve 
skautingu pěstovat rozmanitost. 

Během loňského roku pracovala skupina deseti 
dobrovolníků spolupracujících s odborem 
Skauting pro všechny na překladu příručky 
s názvem Diversity Toolkit. Tato publikace byla 
vydána mezinárodní sítí Overture Network, 
která se věnuje sdružování skautských 
činovníků z evropských zemí, kteří se nějakým 
způsobem podílejí  na zapojování dětí 
z etnických a jiných menšin a  dětí s handicapem 
do činnosti skautských oddílů. S touto sítí jsme 
v pravidelném kontaktu a účastnili jsme se 
posledních tří setkání v Luxembourgu, 
Helsinkách a Berlíně.

Příručka Diversity Toolkit přináší konkrétní 
návrhy toho, co mohou jednotlivé skautské 
organizace a oddíly udělat pro dosažení větší 
rozmanitosti ve skautingu.  Jednotlivé kapitoly 
ukazují, jak je možné skautské organizace více 
otevřít lidem z menšinových skupin, ať už se 
jedná menšiny odlišné víry, rasy nebo o lidi 
s nějakým druhem postižení. Příručka se skládá  
z teoretické části, která se věnuje rozmanitosti, 
předsudkům a možným překážkám na cestě 
k diverzitě. Další část pak obsahuje konkrétní 
návody pro práci s mladými lidmi z menšinových 
skupin i aktivity využitelné v programu 
skautských kurzů a činnosti oddílů.

Přeložené texty v tuto chvíli prochází posledními 
korekturami. Během měsíce ledna bude český 
překlad příručky k dispozici na webových 
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stránkách odboru Skauting pro všechny. Do 
budoucna bychom také rádi zajistili finanční 
prostředky pro jej í  přiblížení  českým 
podmínkám a vytištění.

V tomto bulletinu vám představujeme ukázku 
jedné z aktivit z příručky Diversity Toolkit. 

Příručka Diversity Toolkit 
aneb Jak udělat skauting rozmanitý
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AKTIVITA: Můj příběh
Naše životy jsou utvářeny zkušenostmi. Některé 
zkušenosti nebo události v nás zanechají menší 
stopu, některé větší. Tato aktivita porovnává 
naše zkušenosti a zjišťuje, co máme ve skupině 
společné a co nás rozděluje.

Aktivita je určena různorodé skupině lidí 
pocházejících z odlišných prostředí k poznání 
a pochopení jeden druhého

.Jakých témat se týká:

l životních příběhů,

l kulturní odlišnosti,

l faktory, které ovlivňují lidské životy 

ve vztahu

l k vlasti, kultuře, vztahů nebo rodině.

Cíle:
l Zvýšit zájem a empatii o kulturu ostatních.

lVytvořit si kritický pohled na vlastní mi-

nulost.

lVytvořit povědomí o diverzitě v minulosti.

lVzájemně účastníky více seznámit.

Čas: 30–60 minut

Velikost skupiny: jakákoliv

Příprava:
lKalendář na tabuli nebo velkém papíru. 

Měly by na něm být vyznačeny roky 
počínaje rokem narození nejstaršího 
účastníka po současnost.

l Fix. 
lRozdělte účastníky na skupinky po 4–6 

lidech.

Instrukce:

1. Řekněte všem, aby přemýšleli o třech 
všeobecně významných událostech, které 
zasáhly jejich životy. Potom je požádejte, aby 
napsali své jméno k roku, kdy se tyto události 
staly. Události se mohou týkat politiky, historie, 
sportu, hudby apod.

2. Potom je požádejte, aby řekli, čím jsou tato 
data významná, co znamenají a proč jsou pro ně 
důležité.

Diskuse a rozbor:

Zeptejte se účastníků, jestli je některá data 
překvapila nebo šokovala a jestli je znali 
všechny.
Může být zajímavé diskutovat o tom, jak a proč 
přikládáme některým událostem větší význam 
než jiným.

Tipy pro facilitátora:

V multikulturní skupině je aktivita užitečná 
v tom, že zvyšuje zvědavost o naší nedávné 
minulosti a kulturních vlivech a v tom, že 
podněcuje potřebu lidí vzájemně respektovat 
svoji víru a přesvědčení.

Může následovat…

Nejsme utvářeni jen tím, kde žijeme, 
a událostmi kolem nás, ale také svými rodinami 
a jejich minulostí. Kolik toho víte o tom, odkud 
pocházejí vaši rodiče a prarodiče? I vy můžete 
být mixem různých národností. 



Co je Skauting pro všechny – SpV?

Tým SpV

Co je Bulletin SpV?

Integrace je když...

SpV na facebooku

Odbor Skauting pro všechny (SpV) působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka pro program. Jeho 
cílem je podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v Junáku. Posláním Odboru „Skauting pro 
všechny“ je podporovat, aby skutečně každé dítě se specifickými potřebami, které projeví zájem, 
mohlo být členem skautského oddílu a bylo plnohodnotnou součástí kolektivu, aby skautské oddíly 
byly k jejich integraci dostatečně připraveny a měly oporu v týmu odborníků i v celém hnutí a aby se 
hnutí aktivně prezentovalo jako inkluzivní, otevřená organizace, která je schopná s těmito dětmi 
pracovat.

integrací dítěte se specifickou potřebou

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

Vít Masopust - Job Marie Podvalová - Knedla
Marie Vlasatá - Bedla
Alžběta Hyková - Bětka
Renata Kopalová - Renča
Václav Zeman - Šík

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.

Odborníci se shodují, že  (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.

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. 

Johana Schovánková - Jóža
Václav Kučera - Kos
Bára Šolková - Wiwi

Tirážččč
Skauting 
pro všechny

Kontakt
Pokud byste chtěli získat podrobnější informace k článkům a aktivitám odboru SpV nebo 
nám poslat tip na témata pro další bulletin, kontaktujte nás na adrese                                                                                         

     spv@skaut.cz
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