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CÍLE 

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

1.1 Existuje interní odborná skupina pod záštitou vysokých činitelů 
Junáka, která implementuje metodologii do materiálů a činností 
Junáka. 

1.2 Existuje externí odborná skupina, která svou konzultační činností 
podporuje metodologii projektu; skupina připomínkuje klíčové 
materiály a postupy, které budou v Junáku uplatňovány. 

1.3 Vzniká interní síť spolupracujících skautů a skautek, kteří mají zájem 
zavádět inkluzivní metody do oddílů a kteří mají možnost sdílet své 
zkušenosti a dobré praxe. 

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

2.1 Existují odborné materiály a praktické příručky, které jsou pravidelně 
aktualizovány a jsou dostupné široké skautské veřejnosti, např. 
příručka Z nevýhody výhoda. 

2.2 Existuje komunikační platforma pro sdílení dobrých praxí, výměnu 
zkušeností a názorů. 

2.3 Je zřízena poradna pro konzultaci problémů a zodpovídání dotazů. 

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

3.1 Na úrovni kvalifikačních
1
 i jiných

2
 vzdělávacích akcí Junáka funguje 

přímé provázání s tématem projektu. 
3.2 Jsou pořádány různé typy odborných seminářů pod záštitou týmu 

SpV. 
3.3 Pro různé skautské akce jsou pořádány programy dle zadání 

organizátora.  

 
 
 
 

                                                 
1 Čekatelské kurzy, vůdcovské kurzy a instruktorské kurzy, které jsou naším primárním cílem osloveni, a práce 
s nimi.  
2 Např. roverské kurzy.  

4. Inkluzivní metody se stávají součástí programu Junáka. 

4.1 Junák ve svých řadách probouzí a rozvíjí zájem o téma inkluzivní 
společnosti. 

4.2 Inkluzivní metody jsou součástí obsahu programových,
3
 

metodických
4
 a strategických

5
 dokumentů Junáka. 

4.3 Junák veřejně deklaruje podporu lidem se specifickými potřebami 
a orientuje se v problematice inkluze ve společnosti. 

4.4 Junák vytváří zázemí, aby náborové akce směřovaly skutečně ke všem 
dětem. 

 

Poznámka ke čtení Strategického dokumentu skupiny SpV: 

- Strategický dokument se skládá ze čtyř hlavních a dalších dílčích cílů. 
- Strategický dokument je vypracován na dobu tří let: 06/2011 – 06/2014 
- Každý dílčí cíl je rozpracován do tabulky v této struktuře: 
Popis cíle: V této části je popsáno, co cíl obsahuje, k čemu směřujeme a co 
chceme naplňovat v celkovém horizontu vytyčeného časového období. 
Indikátor: Vystihuje stěžení část projektu, které mají být jistě během časového 
období splněny. 
Termín: Zde jsou vypsány konkrétní úkoly a rozvržení jejich realizace (stručně 
popsané, určeno pouze pro jednouchý přehled). 
Gesce a spolugesce: Jsou představou o zodpovědnosti za realizaci jendotlivých 
dílčích cílů, v této části přepokládáme, že proběhnou změny v rámci ujasňování 
představ s VRJ 
Finance: Rádi bychom napsali jeden velký společný projekt na realizaci práce 
skupiny SpV, šíření myšlenky apod.  
Další fundraising a zajištění dalších částí projektu bude ujasněno po debatě 
s VRJ. 

                                                 
3 Týkající se Nového výchovného programu Junáka (dále v textu Nový program). 
4 Metodické listy, metodiky. 
5 Strategické priority Junáka na určité období. 
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1. V rámci Junáka existuje odborné zázemí na podporu metod začleňování dětí 
se specifickými potřebami do oddílů. 

 

 

1.1 Dílčí cíl: Existuje interní odborná skupina pod záštitou vysokých činitelů 
Junáka, která implementuje metodologii do materiálů a činností Junáka. 

Popis cíle 

Základní stavební jednotkou projektu je skupina „Skauting pro všechny“ (dále 
v textu: „SpV“, která přímo navazuje na programový dokument projektu 
Skauting: příležitost skutečně pro všechny. Skupina SpV sleduje vytyčené priority 
a cíle projektu. Činnost skupiny SpV je kontrolována a součinnost s Výkonnou 
Radou Junáka (VRJ) je zajišťována členem VRJ. 

Obecnou agendu projektu a další dílčí úkoly realizuje zaměstnanec na plný 
úvazek. 

Skupina SpV spolupracuje s dalšími dobrovolníky, kteří mají na starost dílčí 
jednorázové i dlouhodobé úkoly. Skupina SPV koordinuje své aktivity 
s činnostmi odborů zřízených v Junáku. 

Skupina SpV sleduje minulé i současné trendy v zahraničí, čerpá z nich 
zkušenosti a prezentuje své závěry na mezinárodních setkáních. 

Indikátor plnění  

Skupinu SpV řídí „tým“ SpV, který se pravidelně, nejméně jedenkrát měsíčně, 
schází a realizuje dlouhodobé i dílčí úkoly. 

VRJ přijímá skupinu SpV do své struktury a pověřuje některého ze svých 
zpravodajů kontrolou a součinností. Jednotlivé odbory VRJ se v rámci svých 
činností aktivně zabývají tématem projektu a spolupracují se skupinou SpV. 

Gesce 
SpV tým 
 

Spolugesce 
VRJ 

Termín 
Tým SpV – 30/9/11 
VRJ – 30/9/11 
Zaměstnanec – listopad 2012 
Zahraničí – průběžně 
Kontakt s dobrovolníky – průběžně 

Zdroje financování 
Projekt – peníze potřebné na provoz skupiny 

Zajištění zaměstnance – v rámci celkového projektu nebo jiným, vlastním 
fundraisingem. 

 

1.2 Dílčí cíl: Existuje externí odborná skupina, která svou konzultační činností 
podporuje metodologii projektu; skupina připomínkuje klíčové materiály 
a postupy, které budou v Junáku uplatňovány. 

Popis cíle  

Odborníci ze skautského prostředí i mimo něj, kteří mají profesní zkušenost 
s jednotlivými tématy a problematikami, jsou na dobrovolnické bázi k dispozici 
skupině SpV. 

Tito odborníci jsou připraveni navrhovat a konzultovat konkrétní materiály 
a postupy. Dále se mohou zapojovat do konkrétních aktivit projektu či poskytovat 
podporu skupině SpV. 

Skupina SpV vytváří databázi externích odborníků. Odborníky oslovuje v nezis-
kových organizacích, uvnitř Junáka i v rámci odborné veřejnosti. Tito odborníci 
jsou pravidelně informováni o aktivitách projektu. 

Indikátor plnění  

Je vytvořena a pravidelně aktualizována síť odborníků specializujících se na kon-
krétní téma z problematiky inkluze a lidí se specifickými potřebami. Ke každé 
problematice je ve skupině minimálně jeden spolupracující odborník (celkem mini-
málně 15 lidí). 

Gesce  
SpV tým 

Spolugesce Termín  
Odborníci shromážděni – červen 2012 
Spolupráce a další síťování – průběžná 
Informovanost – 1× za dva měsíce 
Kontakt – jednou za rok  

Zdroje financování 
Projekt – peníze na cesty, materiály, přednášky (honorář pro odborníky). 
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1.3 Dílčí cíl: Vzniká interní síť spolupracujících skautů a skautek, kteří mají zájem 
zavádět inkluzivní metody do oddílů a kteří mají možnost sdílet své zkušenosti 
a dobré praxe. 

Popis cíle  

Skupina SpV spolupracuje s dobrovolníky z řad skautů a skautek. Nejčastěji se jed-
ná o lidi z vedení oddílu a další činovníky, kteří mají s vedením zkušenosti. Dobro-
volníci mají možnost mezi sebou prostřednictvím komunikační platformy (viz bod 
2.2) aktivně sdílet zkušenosti o specifické podpoře dětí a inkluzivních metodách. 
Tito zájemci jsou pravidelně informováni o aktivitách skupiny SpV (např. 
prostřednictvím informačního bulletinu, viz bod 4.1) a mají možnost zapojovat se 
do dílčích úkolů podporujících projekt „Skauting: příležitost skutečně pro všechny“ 
(např. přes nabídky na <jobs.skaut.cz>).  

Síť dobrovolníků funguje v rámci krajů. Pro tyto dobrovolníky je nejméně jednou 
ročně připraveno setkání.  

Skautky a skauti se mohou obracet na skupinu SpV se svými dotazy, podněty 
a zkušenostmi. Skupina SpV zprostředkuje odpovědi, zařídí spolupráci s kon-
krétním odborníkem, předá určitou zkušenost apod. (viz bod 2.4). 

Indikátor plnění  

Je vytvořena a pravidelně doplňována otevřená síť spolupracujících skautů a skau-
tek, nejméně 300 lidí, kteří jsou pravidelně, nejméně jedenkrát za dva měsíce, 
informováni o aktivitách skupiny SpV. Tato interní síť obsahuje nejméně 200 lidí 
z oddílů, 100 z nich jsou vedoucí, kteří mají ze svého oddílu zkušenost se začle-
něním dítěte se specifickou potřebou. 

Gesce  
SpV tým 

Spolugesce 
Realizátoři 
na krajích 

Termín 
Počet – červen 2014 
Dostává Bulletin – 1x za dva měsíce 
Dílčí úkoly – průběžně  
Setkávání – 03/02/12 
Možnost poradny – průběžně 

Zdroje financování 
Projekt – bulettin; Vlastní fundraising – vzdělávací akce 

 

 

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

 

2.1 Dílčí cíl: Existují odborné materiály a praktické příručky, které jsou 
pravidelně aktualizovány a jsou dostupné široké skautské veřejnosti. 

Popis cíle  

Pod záštitou skupiny SpV vznikají odborné materiály (vydávané za podpory Tis-
kového a distribučního centra Junáka – TDC). Tyto materiály se zaměřují jak na 
obecný přístup k problematice dětí se specifickými potřebami (např. příručka 
Z nevýhody výhoda), tak na práci s dětmi s jednotlivými typy postižení (např. 
stručná publikace o práci s dítětem s hyperkinetickou poruchou v oddíle). Výběr 
témat jednotlivých materiálů vychází z edičního plánu SpV a reaguje na aktuální 
potřeby. Pro vzdělávací aktivity (dle kapitoly 3) pořádané skupinou SpV existují 
odpovídající materiály v tištěné i elektronické formě.  

Pro potřeby instruktorů jednotlivých vzdělávacích akcí (viz bod 3.1) existují 
materiály vhodné pro dané téma a skupinu účastníků akce.  

Odborné materiály i praktické příručky vznikající v rámci aktivit projektu jsou za-
čleňovány do elektronické knihovny Junáka a jsou volně přístupné široké skaut-
ské veřejnosti v elektronické i tištěné verzi. Tištěné materiály jsou k dispozici 
v prodejně TDC nebo na jiném dostupném místě. 

Skupina SpV zajišťuje a výše uvedenými způsoby zveřejňuje i překlady in-
spirativních zahraničních materiálů týkajících se tématu podpory dětí se speci-
fickými potřebami.  

Indikátor plnění  

Existuje ediční plán SpV, tento plán je splněn alespoň z 50 %. 

Je vytvořen interní archiv materiálů použitých v rámci projektu SpV. Materiály 
z každé akce jsou v archivu uloženy nejpozději 30 dní po skončení akce.  

Je vytvořena a pravidelně spravována elektronická i tištěná knihovna shro-
mažďující materiály k tématu projektu z ČR i ze zahraničí.  

Gesce  
SpV 

Spolugesce 
TDC, odbor 
pro vzdělávání 

Termín 
Ediční plán – leden 2012 
Průzkum – průběžně 
Splnění edičního plánu – červen 2014 
Elektronická knihovna – červen 2012 
Uskladnění materiálů – průběžně 
Překlady – průběžně 

Zdroje financování 
Projekt, zdroje TDC,  Nadace pro rozvoj vzdělávání. 
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2.2 Dílčí cíl: Existuje komunikační platforma pro sdílení dobrých praxí, výměnu 
zkušeností a názorů. 

Popis cíle  

Spolupracující dobrovolníci z řad skautů a skautek (viz bod 1.3) sdílejí dobré pra-
xe, vyměňují si zkušenosti a názory prostřednictvím komunikační platformy. 

Komunikační platforma je realizována v rámci osobních setkávání, vzdělávacích 
aktivit, pomocí příspěvků na internetové stránce projektu, reakcemi na profilu 
facebooku. 

Prostřednictvím komunikační platformy získává skupina SpV informace o od-
dílech, které mají konkrétní zkušenosti se začleňováním dětí se specifickými 
potřebami. 

Existuje internetová stránka projektu, která je součástí Skautské křižovatky nebo 
je z ní dostupná, kde je možné sdílet dobré praxe, vyměňovat si zkušenosti 

a názory. Skupina SpV pravidelně aktualizuje obsah internetové stránky.  

Indikátor plnění  

Existují internetové stránky projektu, které obsahují diskusní fórum. Existuje 
profil na facebooku.  

Internetová stránka a profil projektu na facebooku jsou pravidelně, nejméně 
jednou týdně, aktualizovány o nové informace a poznatky. Aktualizaci zajišťuje 
správce stránek. Diskusní fórum a profil na facebooku obsahují měsíčně alespoň 
dvacet nových příspěvků, které se týkají praxí a zkušeností.  

 

Gesce 
Tým SpV 

Spolugesce 
Kancelář 
Ústředí 
Junáka 

Termín 
Založení internetové stránky – prosinec 2011  
Facebook – založeno  
Správa facebooku, začátek – září 2011 / průběžně 
Internetové stránky, spravování – průběžné od 

spuštění 

Zdroje financování 
Projekt/zdroje Junáka - Internetové stránky. 

 

 

 

2.3 Dílčí cíl: Je zřízena poradna pro konzultaci problémů a zodpovězení dotazů. 

Popis cíle  

Skupina SpV zajišťuje poradnu pro zodpovězení otázek týkajících se začleňování 
dětí se specifickými potřebami do oddílů a práce s nimi. 

Dotazy je možné zadávat prostřednictvím internetové stránky, emailem nebo 
telefonicky.  

Jsou vypracovávány a uveřejněny odpovědi na nejčastější otázky k tématu. Od-
povědi na otázky zodpovídá pověřený člen skupiny SpV nebo zajistí odpověď od 
příslušného odborníka. V případě potřeby doporučuje jiné oddíly s podobnou 
zkušeností. 

Vedoucí oddílů, kteří ve svém oddíle pracují s dítětem se specifickými 
potřebami, mají navíc možnost své dotazy a problémy osobně konzultovat 
s odborníkem (individuálně nebo ve skupině). Setkávání ke konzultaci funguje 
na regionální úrovni.  

Indikátor plnění  

Na internetových stránkách, emailem a telefonicky je možné položit dotaz. 
Správce poradny shromažďuje všechny dotazy v jednotné formě. Dotazy jsou 
zodpovězeny příslušnými odborníky do čtrnácti dní od položení dotazu. 

Odpovědi na často kladené klíčové otázky jsou publikovány na internetových 
stránkách projektu. Sekce obsahuje alespoň 10 otázek.  

Gesce 
SpV 

Spolugesce 
 

Termín 
Poradna na internetu – prosinec 2011 
Telefonický kontakt – červen 2012 
Email – červenec 2011 
Zodpovídání dotazů – průběžně 
Nejčastější dotazy – průběžně / aktualizace  
nejméně jedenkrát za tři měsíce  

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

 

 

3.1 Dílčí cíl: Na úrovni kvalifikačních
6
 i jiných

7
 vzdělávacích akcí Junáka funguje 

přímé provázání s tématem projektu. 

Popis cíle  

Na čekatelských, vůdcovských a instruktorských kurzech i na jiných vzdělávacích 
akcích Junáka je do obsahu vzdělávání zařazeno téma začleňování dětí se spe-
cifickými potřebami do oddílů. Pro jednotlivé typy vzdělávacích akcí jsou k dis-
pozici materiály zaměřené na téma projektu (viz 2.1).  

Skupina SpV pravidelně spolupracuje s Odborem pro vzdělávání činnovníků.  

Do systému vzdělávání jsou začleňovány kompetence týkající se tématu inkluze 
a práce s dětmi se specifickými potřebami.  

Kvalifikační i jiné vzdělávací akce Junáka jsou otevřené všem, kteří o ně projevují 
zájem. Individuální specifická potřeba jedince není překážkou. Lektoři kurzů pra-
cují s jednotlivými frekventanty individuálně.  

Skupina SpV komunikuje s pořadateli jednotlivých vzdělávacích akcí a nabízí jim 
zařazení tématu do programu kurzu. Pořadatelé vzdělávacích kurzů si mohou dle 
vlastních potřeb vybrat z nabídky témat a zvolit žádoucí formu programu.  

Téma začleňování dětí se specifickými potřebami do oddílů je v rámci vzdělá-
vacích akcí Junáka realizováno dvěma způsoby:  

• program zajištěn skupinou SpV,  

• program zajištěn instruktory kurzu v rámci programových bloků nebo 
zapojením tématu do stávajících oblastí kurzu.  

Oba uvedené způsoby je možné kombinovat. 

 

                                                 
6 Čekatelské, vůdcovské a instruktorské kurzy, které jsou naším primárním cílem oslovení a práce s nimi. 
7 Např. lesní školy, roverské kurzy, … 

 

 
Indikátor plnění  

Je vytvořena nabídka programů pro jednotlivé typy kvalifikačních kurzů, všechny 
kurzy dostanou alespoň jedenkrát ročně nabídku o těchto programech.  

V posledním roce projektu je téma zapojeno v programech alespoň 60 % všech 
kvalifikačních kurzů.  

Člen Odboru pro vzdělávání činovníků úzce spolupracuje se týmem SpV, je 
zařazen do konference SpV Info.  

Gesce 
SpV 

Spolugesce 
Odbor pro 
vzdělávání 
činovníků 

Termín 
Vytvoření nabídky – červenec 2011 
Oslovování kurzů – průběžně 
Realizace programu – průběžně 
Člen Odboru pro vzdělávání činovníků  

– prosinec 2011 

Zdroje financování 
Granty pro vzdělávání – financováno z prostředků jednotlivých kurzů 
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3.2 Dílčí cíl: Jsou pořádány různé typy odborných seminářů pod záštitou skupiny 
SpV. 

Popis cíle  

Skupina SpV pořádá odborné semináře pro vedení oddílů a činovníky.  

Témata seminářů jsou zaměřena obecně na myšlenku integrace, odstraňování 
bariér a narovnávání příležitostí (např. seminář Z nevýhody výhoda, realizovaný 
v listopadu 2010). 

Jsou realizovány také semináře se specifickým zaměřením na konkrétní téma 
(např. seminář o Romech pro Ústecký kraj, o práci s dítětem s hyperkinetickou 
poruchou).  

Indikátor plnění  

Tým SpV pravidelně, nejméně jedenkrát za rok, organizuje odborný víkendový 
seminář zaměřený v obecné rovině na téma začleňování dětí se specifickými 
potřebami do oddílů. Tým SpV pravidelně, nejméně jedenkrát za rok, organizuje 
odborný seminář zaměřený na konkrétní téma dle aktuální poptávky. 

Gesce 
SpV 

Spolugesce 
 
 

Termín 
Odborný seminář obecný – průběžně / alespoň 

jednou ročně, 11/2011 
Seminář na konkrétní téma – průběžně / alespoň 

jednou ročně 

Zdroje financování 
Vlastní fundraising a grantové příležitosti, např. Nadace Vodafone, NROS apod. 
Kapitola vzdělávání – příspěvky na kurzy 

 

 

 

3.3 Dílčí cíl: Pro různé skautské akce jsou pořádány programy dle zadání 
organizátora.  

Popis cíle  

Organizátoři různých skautských akcí (např. MikSem, ObRok) a skupiny lidí (např. 
vedení střediska) mohou kontaktovat skupinu SpV a požádat ji o realizaci pro-
gramu.  

Program je zaměřen na téma projektu, je sestaven a realizován skupinou SpV 
podle zadání organizátora a přizpůsoben charakteru akce. Organizátoři mají také 
možnost vybrat si z databáze již realizovaných programů. 

Indikátor plnění  

Během jednoho roku je program realizován na minimálně pěti různých skaut-
ských akcích.  

Gesce 
SpV 

Spolugesce 
 

Termín 
Nabídka akcím – 9/2011 / dále průběžně 

Zdroje financování 
Rozpočet jednotlivých akcí/peníze na projekt. 
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4. Inkluzivní metody se stávají součástí programu Junáka.  
 

 

4.1 Dílčí cíl: Junák ve svých řadách probouzí a rozvíjí zájem o téma inkluzivní 
společnosti. 

Popis cíle  

Prostřednictvím časopisů, na oficiálních internetových stránkách a dalšími 
komunikačními nástroji jsou publikovány osobní, oddílové a odborné zkušenosti 
se začleňováním dětí se specifickými potřebami a informace o práci s těmito 
dětmi. Skupina SpV ve spolupráci s TDC zajišťuje pravidelnou publikační činnost 
výše uvedeným způsobem.  

Jsou uveřejňovány zprávy, které motivují a rozvíjí zájem o téma projektu. Jsou 
uveřejňovány články s historickým vhledem, mezinárodními souvislostmi 
a společenskými stanovisky souvisejícími s tématem projektu. 

Skupina SpV pravidelně vydává bulletin s informacemi o činnosti této skupiny.  

Skautská veřejnost si uvědomuje širší společenské souvislosti tématu a jejich 
propojenost s hnutím. Skautská veřejnost si je vědoma hodnoty a potenciálu dětí 
se specifickými potřebami. 

Indikátor plnění  

Ve skautských médiích jsou pravidelně publikovány motivační a odborné články 
zaměřené na téma inkluzivní společnosti, a to v následující frekvenci: na skaut-
ské Křižovatce nejméně jednou za měsíc, ve skautských periodikách celkem 
10 článků za rok. 

Skupina SpV pravidelně, nejméně 5× ročně, vydává informační bulletin a rozesílá 
jej zájemcům.  

Gesce 
SpV 

Spolugesce 
Zpravodaj pro 
komunikaci 
Junáka, TDC. 

Termín 
Domluva se zpravodajkou pro komunikaci, TDC  

– listopad 2011 
Příspěvky do časopisů – průběžně 
Vyhledávání informací – průběžně 

Zdroje financování 
Zdroje Junáka a TDC – publikování článků 

 

 

 

4.2 Dílčí cíl: Inkluzivní metody jsou součástí obsahu programových,
8
 

metodických
9
 a strategických

10
 dokumentů Junáka 

Popis cíle  

Inkluzivní metody jsou začleněny do nově vzniklých a aktualizovaných metodik 
Junáka v oblastech vzdělávání a Nového programu. Skupina SpV spolupracuje při 
vytváření programových a metodických dokumentů Junáka a doplňuje je. Aktu-
ální strategické dokumenty Junáka svým obsahem podporují začleňování dětí se 
specifickými potřebami do oddílů. 

Indikátor plnění  

Alespoň ve třech čtvrtinách metodických a programových dokumentů Junáka je 
zohledněno téma inkluze.  

Oficiálních podklady pro VSJ 2014 obsahují příspěvky k tématu inkluze v Junáku.  

Gesce 
SpV 

Spolugesce 
VRJ 

Termín 
Kontakt VRJ – červenec 2011 / dále průběžně 
Spolupráce na dokumentech – průběžně 
Materiály pro sněm – srpen 2013 

Zdroje financování 
Projekt 

 

                                                 
8 týkající se Nového výchovného programu Junáka (dále v textu Nový program). 
9 metodické listy, metodiky 
10 strategické priority Junáka na určité období 
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4.3 Dílčí cíl: Junák veřejně deklaruje podporu lidem se specifickými potřebami 
a orientuje se v problematice inkluze ve společnosti.  

Popis cíle  

Junák na svých akcích pro veřejnost (např. oslavy Junáka, Bambiriáda apod.) 
dává najevo, že si je vědom hodnoty a potenciálu dětí se specifickými potřebami. 
Široká veřejnost je informována o iniciativě směřující k otevřenosti Junáka k li-
dem se specifickými potřebami.  

Junák, prostřednictvím skupiny SpV, aktivně sleduje aktuální trendy na poli for-
málního a neformálního vzdělávání týkajícího se všech dětí bez rozlišování 
národnosti, rasy a jiných znaků. Tyto trendy ve své činnosti reflektuje. 

Junák prostřednictvím SpV spolupracuje s organizacemi, které se věnují dětem 
se specifickými potřebami, tyto organizace oslovuje v různých krajích. Skupina 
SpV podporuje realizace programů různých skautských skupin určené pro tyto 
organizace.  

Indikátor plnění  

Skupina SpV se alespoň jednou za půl roku seznámí s aktuálními změnami 
(např. legislativními, organizačními) a tyto informace předává dál prostřednic-
tvím bulletinu, informacemi na internetových stránkách apod. 

Skupina SpV spolupracuje s různými organizacemi, které se věnují dětem se 
specifickými potřebami, alespoň s jednou organizací ke každé problematice. Tyto 
organizace působí alespoň ve třech různých krajích.  

 

Gesce 
SpV 

Spolugesce 
Zpravodajka pro 
komunikaci 
Junáka 

Termín 
Spolupráce na materiálech pro veřejné akce  

– průběžně dle frekvencí akcí 
Vyhledávání aktuálních informací  

– říjen 2011/dále 1× za půl roku 
Oslovení organizací – říjen 2011 / dále 

průběžně 

Zdroje financování 
Rozpočty jednotlivých akcí / projekt – materiály. 

 

 

 

4.4 Dílčí cíl: Junák vytváří zázemí, aby náborové akce směřovaly skutečně ke 
všem dětem. 

Popis cíle  

Téma začleňování dětí se specifickými potřebami je zařazeno do náborových 
materiálů Junáka (např. oficiální letáky obsahují i fotografie dětí s konkrétním 
postižením; materiály obsahují doplňující informace o práci s dítětem s konkrétní 
specifickou potřebou). Metodické materiály pro pořádání náborů určené vedou-
cím obsahují informace o začleňování dětí se specifickými potřebami do oddílů. 

Junák podporuje existenci speciálních oddílů u skupin dětí se specifickými potře-
bami, pro které je tato forma vhodná. 

Indikátor plnění 

Všechny oficiální náborové materiály obsahují informace k tématu inkluze 
v Junáku.  

 

Gesce 
SpV 

Spolugesce 
Mediální odbor 

Termín 
Aktualizace materiálů – průběžně 

Zdroje financování 
Prostředky Junáka pro vydávání konkrétních materiálů. 

 

 


