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Skauting 
pro všechny

č  Naše programy na dvou vůdcovských 
kurzech

V únoru jsme vedli programy o práci s dětmi se 
specifickými potřebami na dvou vůdcovských 
kurzech. Prvním z nich byl vůdcovský kurz 
Pavučina, kde Bedla měla dva dvouhodinové 
programy. Jejich podrobnější popis si můžete 
přečíst v jednom z dalších článků tohoto 
bulletinu. Během jarních prázdnin se pak Bedla 
s Jóžou vypravili na Selešku, kde probíhal 
vůdcovský kurz Jasan, a vedli tam celodenní 
program zaměřený kromě práce s dětmi se 
specifickými potřebami i na pedagogiku a práci 
s dětskými kolektivy obecně.

č  Setkali jsme se s šéfy skautského a duchov-
ního odboru a odboru pro vzdělávání

Během ledna a února jsme se setkali s vedoucími 
dalších dvou odborů, která spadají pod 
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zpravodaje pod program. Šlo o setkání s šéfem 
skautského odboru Janem Smrčkou – Čápem 
a s hlavou Odboru duchovního výchovy, kterou 
je Jiří Zajíc – Edy. Oběma jsme představili 
plánovanou činnost Odboru Skauting pro 
všechny a domlouvali se s nimi na možné 
spolupráci a propojení některých aktivit. Další 
setkání jsme uskutečnili s Eliškou Hanzlovou – 
Pampeliškou a Bárou Tichavovou – Rozárkou, 
které jsou členkami Odboru pro vzdělávání 
činovníků. S nimi jsme se domlouvali na pláno-
vané nabídce našich vzdělávacích akcí a na naše 
možné do celostátních vzdělávacích akcí Junáka.

č  Uvidíte nás na Elixíru a na semináři na téma 
sociální znevýhodnění

Stále platí naše pozvání na dvě nejbližší akce, na 
kterých se budete moci zúčastnit programů 
z dílny odboru Skauting pro všechny. První z nich 

rozhovor s Janem 
Černým

reportáž z Pavučiny

bezbariérový 
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PROVAZ – setkání vedoucích, kteří mají ve svých oddílech 
děti se specifickými potřebami, 12.-14. října 2012, Nymburk
Již dříve avizované setkání se uskuteční v termínu 12.-14. 10. 
2012 ve Skautském domě Tortuga v Nymburce. Přihlašování 
na akci bude spuštěno 6. 6. 2012. Pokud pracuješ v oddíle 
s dítětem či více dětmi se specifickými potřebami, a chceš 
sdílet své zkušenosti s ostatními, je toto setkání určeno právě 
pro tebe. Poznamenej si oba termíny do svého diáře! Těšíme 
se na viděnou!

PŘIHLASTE SE na akce pořádané 
odborem Skauting pro všechny!

je seminář na téma sociální znevýhodnění, který 
pořádáme v termínu 23.-25.března v Praze (více 
informací na webové stránce spv.skauting.cz, 
pokud byste se chtěli na poslední chvíli přihlásit, 
k o n t a k t u j t e  n á s ,  p r o s í m ,  n a  e m a i l u  
spv@skaut.cz).

Druhou možností, kde se zúčastnit některého 
z našich programů je celostátní setkání 
vedoucích oddílů Elixír 2012, který se bude 
konat v termínu 30.března – 1. dubna v Praze. 
Během celého víkendu tu budeme mít víc než 
deset programových bloků na témata jako 
například: Jak přiblížit dětem problematiku 
nevidomých, Fundraising pro znevýhodněné 
děti, Díte s hyperkinetickou poruchou / ADHD 
v oddíle nebo Agresivní dítě v oddíle. Podrobné 
infor mace o  akci  najdete na stránce  
www.elixir.skauting.cz.

Aktualityččč
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č  Doporučujeme: Příručku pro spolužáky 
dítěte s postižením

Nadace Olgy Havlové vydala zajímavou příručku 
pro žáky základních a středních škol s názvem 
„Jak komunikovat… …aneb mám spolužáka se 
zdravotním postižením“. Příručka může být 
užitečná i pro skautské oddíly, jejichž členy jsou 
děti se zdravotním postižením (tělesným, 
sluchovým , zrakovým). Můžete si ji stáhnout ve 
formátu pdf na adrese: 
http://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/Nase_
publikace/VDV_brozura_Jak_komunikovat.pdf
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Jan Černý: Pokud děti uvažují o jiných 
lidech předsudečně a zle, něco s tím dělejte

Jan Černý pracuje ve společnosti Člověk v tísni, kde vede 
Programy sociální integrace. Dlouhá léta působil v Ústí nad 
Labem a vlastně celý život se věnuje oblastem sociální práce, 
bezpečnosti a podpory lidí žijících v prostředí dlouhodobé 
chudoby. V rozhovoru vypráví mimo jiné o tom, jak se může 
sociální znevýhodnění projevovat u dětí ve skautských 
oddílech nebo o tom, jak se má skauting připravit na to, že se 
v jeho řadách možná stále častěji budou objevovat děti s jinou 
národností nebo z odlišného náboženského prostředí.

Vedeš v Člověku v tísni Programy sociální 
integrace. Co vlastně děláte, jak si to máme 
představit?

O sociálním znevýhodnění se v poslední době 
hodně mluví. Jak se může konkrétně projevovat 
u dětí ve skautských oddílech?

Obvykle říkáme, že tým PSI podporuje sociální 
vzestup chudých či chudobou ohrožených rodin 
prostřednictvím poradenských a vzdělávacích 
služeb. Pracuje pro nás skoro dvě stě lidí, 
nejčastěji jako poradci a učitelé. Ne všechny věci 
jsou dnes ve společnosti uspořádané tak, aby 
stáli všichni na stejné startovní čáře, proto 
podporujeme i postupy samospráv, které vedou 
k větší sociální soudržnosti a rozvoji obcí.  Naším 
cílem také je podporovat  děti ze sociálně slabých 
rodin, aby dosáhly vzdělání, které později zvýší 
jejich šance na trhu práce. Jejich rodiče 
motivujeme k aktivnímu přístupu nejen ke 
vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situaci 
rodiny. Je však pravda, že k výraznému či 
viditelnému zlepšení často nedochází, protože 
zázračná zbohatnutí se dějí ve filmech 
a v politice, nikoli v životě. Tím, že se na všech 
činnostech naši klienti a partneři sami aktivně 
podílejí, můžeme ve spolupráci  se školou, 
orgány místní samosprávy a jinými neziskovými 
organizacemi pomoci najít alespoň nějaká 
zlepšení.

Sociální znevýhodnění je v současném jazyce  

takový eufemismus, zástupný výraz za chudobu 
či konkrétní handicapy. Je to moc velká množina 
situací na to, aby se dalo jednoduše odpovědět, 
jak se co bude v životě oddílu projevovat. 
Zásadní je často výše příjmů rodiny. Když se 
změní situace v zaměstnání rodičů, může se 
stát, že rodiny budou muset více šetřit a děti se 
nebudou moci zapojovat do všech aktivit, které 
by chtěly. To zná asi každý z nás. Když taková 
situace ale trvá dlouho a nelepší se, můžeme 
mluvit o znevýhodnění. Děti s handicapy mají 
také omezení, na která je třeba brát zřetel či je 
vyrovnávat, jako jsou třeba různá smyslová či 
tělesná postižení. Ta mohou mít dopady i na 
vztahy s ostatními nebo to, jakých aktivit se 
můžeme účastnit. Osobně se mi lépe říká, že je 
někdo chudý nebo na vozíku než sociálně 
znevýhodněný. Je také třeba přemýšlet o tom, že 
svět zkrátka je plný nerovností a ty by neměly být 
zdrojem posměchu.  

První věc, kterou může udělat, je vyhledat 
informace. Nutná podmínka k tomu, aby 
vedoucí mohl být dětem se zvláštními 
potřebami ku pomoci, je studium. O většině 
z handicapů je dnes už dostatek informací, které 
vedoucímu pomohou situace zvládat. Zbytek je 

Jak se sociálně znevýhodněnými dětmi můžeme 
v oddílech, respektive, co všechno může udělat 
běžný vedoucí, který takové dítě v oddíle má, 
pro to, aby se cítilo dobře a udrželo se v něm?
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na jeho schopnostech a dovednostech. Řídit 
skupinu podobně vzdělaných dětí z podobně 
bohatých rodin  je samozřejmě jiné než řídit 
skupinu dětí s prvkem, který ze skupiny vyčnívá.  
Vedoucí se musí soustředit nejen na podporu 
„trčícímu“ momentu na straně dítěte, ale také 
musí pomoci skupině, aby tuto jinakost zvládla. 

Je otázka, zda těchto dětí bude do oddílů 
přicházet nějaký masivní počet. Zároveň opět 
národnost či náboženství jsou tak velké 
množiny, že uvažovat v nich je podobné jako 
uvažovat v kategorii sociální znevýhodnění. Je to 
moc různých příběhů. Rodiče z těchto skupin, 
kteří by měli potíže s principy a metodami 
skautské pedagogiky, své děti do oddílu zřejmě 
nepřihlásí. Přihlásí je ti rodiče, kterým je 
skauting blízký, a kteří ho považují za vhodnou 
volnočasovou a vzdělávací aktivitu.  Tyto rodiny 
budou zároveň spíše kosmopolitní, i když je 
můžeme zařadit do skupiny „jiná národnost“ 
nebo „jiné náboženství“. Pro řízení skupiny 
s těmito dětmi si vedoucí opět musí najít 

Skautští vedoucí by se do budoucna měli 
připravit na docela novou zkušenost, že do 
jejich oddílů budou stále častěji přicházet děti 
s j inou národností  nebo z  odlišného 
náboženského prostředí? Co má podle tebe 
skauting dělat proto, aby si s touto skutečností 
poradil?

dostatek informací a s těmito znalostmi 
podpořit zapojení „nováčků“ do oddílu tak, jak 
to dělají běžně.  

Tomu věřím velmi. Rozdělování dětí ve 
vzdělávání již v brzkém věku vede k tomu, že děti 
nepřekračují vzdělávací dráhy svých rodičů. Děti 
pracujících chudých i nepracujících chudých 
jsou na tom přitom v zásadě podobně. Takže je 
jen dobře, pokud tyto děti potká vzdělávací 
a výchovný systém, který jim pomůže poskočit 
ve vzdělávání a životě dál, než by pravdě-
podobně doskočili bez podpory. Napětí ve 
společnosti, jakož i války mezi lidmi, jsou vždy 
vyvolány politiky. Vzdělaní lidé se zkušeností 
s fungováním ve skupině různých dětí  nemusí 
politické propagandě v tomto směru věřit tak 
snadno, protože jejich zkušenost bude jiná. 
Zkušenost z posledních válek v Evropě 
z devadesátých let na Balkáně ale ukazuje, že 
těm, kteří štvou lidi proti sobě, lidé věří, co je svět 
světem.

Mohou nám pomoci s doučováním u dětí, které 
to potřebují, mohou se zapojit jako dobrovolníci 
do různých aktivit, které děláme. Mohou zjistit, 
že všichni lidé usilují o bezpečí a štěstí. 

Pokud se setkáte v oddíle s tím, že děti uvažují  
o jiných skupinách ve společnosti předsudečně 
a zle, něco s tím udělejte. Jednodušší je přitakat 
či situaci přejít. Obtížnější, ale užitečnější je 
situaci zpracovat. Aktivit a her na toto téma, 
velmi obdobných běžnému oddílovému stylu, 
dnes můžete najít spousty v řadě příruček. Nebo 
si je sami vymyslete.

Myslíš, že častější kontakt dětí s těmi, které 
pochází z těchto různých prostředí ve škole nebo 
právě ve skautských oddílech, může předcházet 
napětí ve společnosti?

Člověk v tísni spolupracuje se skauty při sbírce 
na stavbu škol v Africe. Je tu prostor i pro 
spolupráci na podpoře zdejších dětí, kteří žijí od 
narození v chudobě? Co pro ně mohou skauti 
a skautky udělat?

Je něco, co bys chtěl skautským vedoucím 
vzkázat do druhého století existence českého 
skautingu?

Václav Zeman - Šík

Rozhovorččč
Skauting 
pro všechny
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Skauting pro všechny v pavoučí síti
Jak vypadal program odboru Skauting 
pro všechny na vůdcovském kurzu 
Pavučina.

Možná i vy se občas obáváte toho, jak byste si 
poradili, pokud se do vašeho oddílu přihlásí dítě, 
které si s sebou přináší nějaký hendikep a bude 
občas potřebovat zvláštní přístup. I o tom je ale 
skauting. O tom, dát šanci, hledat jedinečnost 
a tyto obavy brát jako výzvu. Jak tedy s těmito 
obavami pracovat? A kde se dozvědět více 

jen málokteré z nás. Tyto různé specifické 
potřeby jsme poté třídili do zastřešujících 
kategorií.  

Dále jsme se podrobněji věnovali tématu hyper-
kinetická porucha neboli ADHD (attention 
deficit hyperactivity disorder = porucha 
pozornosti s hyperaktivitou). Nejprve jsme si 
sami formulovali otázky, co nás o této poruše 
zajímá. Poté nám Bedla pouštěla video, ve 

Jak pracovat s dětmi s ADHD

informací o tom, jak s těmito dětmi pracovat, tak 
abychom si věděli rady? Nejen na to se snažil 
odpovědět program, který pro náš kurz 
připravila Bedla z odboru Skauting pro všechny.

V úvodu jsme společně zjišťovali, čím vším může 
být každý z nás znevýhodněný oproti ostatním. 
Sami jsme byli docela překvapení, jak široká 
škála to může být. Ztráta zraku či sluchu nebo 
upoutání na invalidní vozík byly docela zřejmé, 
ale že může jít i o národnost, to, kolik má rodina 
peněz, nebo o nějakou dlouhodobější nemoc 
jako cukrovka, už ale na první dotázání napadalo 

Reportážččč
Skauting 
pro všechny

kterém byly záběry 
n a  c h ová n í  d ě t í  
s ADHD a komentáře 
r o d i č ů ,  u č i t e l ů ,  
lékařů o této poruše. 
Tím jsme získali  
odpovědi na řadu 
kladených otázek 
a na zbytek jsme se 
doptali. Po zodpově-
zení všech otázek 
jsme se věnovali 
z á s a d á m ,  j a k  
správně pracovat 
s dětmi s ADHD, 
a vysvětlovali jsme si 
je na příkladech. 
Dozvěděli jsme se 
například, že dítěti, 
pro které je těžké se 
delší dobu soustře-
dit, bychom měli dát 

jasná pravidla, chválit ho za to co dělá dobře, ale 
zároveň ho pravidelně nechat vybít přebytečnou 
aktivitu – umožnit mu dostatek pohybu i časté 
přestávky. 

Téma hyperaktivity a syndromu ADHD s námi 
vydrželo i ve zbytku víkendu. Ukázalo se to třeba 
večer, když jsme hráli na kytaru a každý přispěl 
svým  ,,hudebním“ nebo ,,pěveckým“ nadáním. 
Na konci Fána pronesl: ,,To by nám šlo tyhle 
ADHD písníčky!“ Hráli jsme totiž ty největší 
vypalovačky, do kterých každý vložil opravdu 
všechnu svojí  energii.
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Proč zrovna my?
V dalším bloku jsme se věnovali práci s dětským 
kolektivem. Rozdělili jsme se na tři skupiny 
a každá měla za úkol vymyslet konkrétní návrhy, 
jak se snažit o to, aby spolu i děti v různorodém 
kolektivu dobře vycházely a jak mezi nimi 
vytvářet dobré a zdravé vztahy.  

Úplně na závěr programu každý dostal papírek 
s částí textu o tom, proč by se zrovna skauting 
měl věnovat práci s dětmi s různými hendikepy. 
Měli jsme si ho přečíst a zaujmout v prostoru 
místo nebo pózu, které by vyjadřovaly, co se na 
papírku píše. Poté jsme postupně četli své texty. 
Byl to opravdu zajímavý závěr. 

I během krátkého programu jsme si toho 
uvědomili opravdu spoustu. Třeba to, že každý 
z nás si s sebou nese nějaké své problémy, jen 
u některých jsou více vidět. Jako vedoucí bychom 
se všichni měli naučit vidět i ty zdánlivě 

Zařaďte program o práci s dětmi se 
specifickými potřebami do Vašeho 
kurzu!
Budete v nejbližší době pořádat skautský 
vzdělávací kurz (čekatelský, vůdcovský, 
roverský nebo lesní školu) a chtěli byste do 
něj zařadit program o práci s dětmi se 
specifickými potřebami? Pokud ano, 
obraťte se na náš email spv@skaut.cz, 
a domluvíme se na konkrétním programu, 
který bychom pro váš kurz mohli připravit. 
Program můžeme sami vést nebo vám 
můžeme pomoci s jeho přípravou, abyste jej 
mohli vést sami.

neviditelné problémy a také bychom měli 
zvládat s nimi pracovat a řešit je.

Hanka Suchá - ta Vašek, Iva Dobiášová - Střelkax
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Do našeho střediska už druhým rokem 
chodí vlče z rodiny, která nikdy nemá 
moc peněz nazbyt. Jak jsme si s takovou 
situací poradili?

Máme ve středisku jedno vlče, říkejme mu třeba 
Honzík. Vyrůstá od malička s matkou, jejím 
starším bratrem, babičkou a dědou ve starém 
domě, který je ve velmi špatném technickém 
stavu. Otec se k němu od narození nehlásí.  
Nikdo z rodiny nepracuje, pobírají sociální 
dávky, jen v létě  chodí občas na brigády. Na 
schůzky často přichází bez věcí a ušmudlaný. 

Na schůzky chodí  Honzík pravidelně a viditelně 
se mu v družině vlčat líbí. Do našeho střediska 
chodí již druhým rokem, začal chodit společně 
s předškoláky a letos nastoupil do první třídy. 
Družinoví rádci se s Honzíkem naučili velmi 
dobře pracovat.  Dnes už dobře vědí, co mu jde 
lépe a, s čím má naopak problémy – ostatně jako 
každé jiné vlče.  S Honzíkem mají občas víc práce, 
protože nemá z domova osvojené všechny 
základní dovednosti a návyky. Neuměl si 
například zavázat tkaničky, složit jednoduché 
puzzle a nebo se nechtěl s ostatními dětmi o nic 
dělit. V řadě z těchto věcí ale udělal za ty necelé 
dva roky úžasné pokroky. 

Jeho složitější situace se projevuje ve chvíli, kdy 
máme jet na výpravu, která stojí peníze. Těch 
u nich v rodině nikdy není moc nazbyt.  Letos na 
podzim se nám ale i přesto podařilo dostat 
Honzíka na jeho první výpravu s přespáním. 
Jeho maminka se před odjezdem několikrát 
ptala, jaké všechny věci s sebou Honzík bude 
potřebovat. Nabízeli jsme jí, že některé z nich 
můžeme Honzíkovi půjčit nebo dát. Ona to ale 
odmítla s tím, že všechno sežene. Ráno přišel 
Honzík hrdě v určený čas ke klubovně. Věci měl 
s b a l e n é  ve  s t a r é m  b a t o h u ,  k t e r é m u  
nefungovaly žádné zipy. Všechny věci měl pro 
jistotu ještě v igelitových sáčkách, kdyby pršelo. 
Jako spacák měl několik let nevětraný dekáč a na 
nohou měl místo pohorek o tři čísla větší 
zděděné kecky po strejdovi. Zimní bundu neměl, 

Honzíkova cesta

protože prý bude stačit mikina a čepice. Honzík 
přesto odjel na výpravu spolu s námi a myslím, 
že si jí náramně užil. 

Honzík měl také v minulém roce úplně odpuště-
nou registraci, letos jsme se s jeho maminkou 
domluvili na tom, že může zaplatit o dva měsíce 
později. Zjišťovali jsme si také možnosti, jak pro 
některé náklady spojené se skautováním využít 
některé ze sociálních dávek. Honzíkova mamka 
o ně však zatím žádat nechce.

Myslím, že i pro ostatní děti je dobré, když vedle 
sebe vidí někoho, kdo nemá všechny věci 
značkové a vše, co by chtěl a přesto s ním může 
být spousta zábavy. Hodně dbáme na to, aby se 
d ě t i  n ě č e m u  t a k o v é m u  n e p o s m í va l y  
a nezesměšňovaly nikoho kvůli tomu, jak 
vypadá. Je to rozhodně lepší řešení, než aby si 
děti za Honzíkovými zády šuškaly.

Alena Štálová – Pú

7

Neuměl si  napří klad zavázat 
tkaničky, složit jednoduché puzzle 
a nebo se nechtěl s ostatními dětmi 
o nic dělit. V řadě z těchto věcí ale 
udělal za ty necelé dva roky úžasné 
pokroky.
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Inspiraceččč
Skauting 
pro všechny

Začali jsme shromažďovat historické 
materiály týkající se tématu práce s dětmi 
se znevýhodněním v Junáku. Nenajdou se 
další materiály či kontakty i u vás?

Bezbariérový skauting

Práce s dětmi se znevýhodněním není pro Junáka 
neznámé téma. V minulém roce jsme se setkali 
s Rostislavem Tománkem – Rosťou, který byl 
v devadesátých letech členem takzvané zdravotní 
rady Junáka. Ta vzdělávala vedoucí především 
k p rá c i  s  t ě l e s n ě  p o s t i ž e n ý m i  d ě t m i  
prostřednictvím zdravotních kurzů pořádaných 
s Českým červeným křížem. Rada také 
spolupracovala s holandskými skauty, kteří měli 
v oddílech zapojené děti na invalidním vozíku 
a pořádala s nimi pravidelná setkání.

Zdravotní rada Junáka také iniciovala vznik 
příruček a dalších materiálů pro skautské 
vedoucí. Přinášíme vám dnes ukázku z příručky 
Bezbariérový skauting, kterou vydala Junácká 
edice již v roce 1993 a která vycházela z britské 
příručky Barrier – free Scouting vydané v roce 
1988. Příručka zajímavě ukazuje tehdejší 
zaměření se především na tělesné a zdravotní 
postižení i to, jakým způsobem se pohlíželo na 
možné začleňování dětí s postižením do Junáka.

Jedním z cílů světového skautingu je integrace 
tělesně postižených dětí do skautingu. Integrace 
znamená zařazení těchto zdravotně postižených 
dětí do skautských družin a překonání všech 
překážek, které stojí v cestě tomu, aby se jim 
dostalo všech prožitků a radostí jako ostatním 
dětem. Je při tom třeba překonávat překážky, 
bariery , a proto tomuto zapojování říkáme 
bezbariérové skautování.

                                               (…)

Tou hlavní barierou v integračním úsilí bývá však 
malé pochopení a málo odvahy pro tuto činnost. 
Starší generace vůdců si zvykla na výběrovost 
skautingu a chtěla by mít mezi svými skauty jen 

Pátráme po historii práce s dětmi se znevýhodně-
ním v Junáku. Pomozte nám!

ty nejschopnější. Občanské a mravní cítění však 
nám přikazuje postarat se i o ty, které osud 
nevybavil výběrově a udělat jim jejich život 
radostnějším, plnějším a přiblížit je společnosti 
ostatních dětí. Většina našich vůdců dobře 
chápe tuto humanitní službu postiženým 
dětem, ale nemá odvahu přibrat si ještě na svá 
bedra tento další, nový úkol a nesmírnou 
zodpovědnost. Nikdo je také nemůže k tomu 
nutit. Tak je tomu ve všech organizacích. Dobrá 
věc se však přesto, i když pomalu, prosazuje.

V dětech, v družinách i oddílech mohou být také 
překážky. Děti musí být na přijetí zdravotně 
postiženého člena připraveny. Musí vědět, že je 
to velká služba bližnímu, která naplňuje 
duchovní ideály demokracie a bratrství. Musí si 
být vědomy toho, že otevřou-li radostný svět 
skautování tomuto kamarádu, že ho nesmí 
zklamat.

do našich oddílů je možno přijmout dívky 
a chlapce s takovým druhem a stupněm 
postižení, které umožní realizovat plně základní 
skautský program. Výrazněji postiženým 
jednotlivcům nebo celým skupinám se může 
oddíl věnovat v rozsahu svého sociálně 
výchovného programu, případně může podat 
pomocnou ruku při ustavení a činnosti 
skautského oddílu handicapovaných kupř. ve 
specializovaných ústavech.

Úprava klubovny a jejího okolí může být 
vhodným a zajímavým programem pro celý 
oddíl.

Nakonec ještě několik slov vůdkyním 
a vůdcům, kteří se připravují na integrovanou 
činnost svého oddílu:

1. 

2. 



3. 

4. 

/Zdravotní rada Junáka: Bezbariérový skauting, 
Junácká edice, Praha, 1993/

Jednou ze zkušebních metod, jak uvést děti do 
problematiky tělesně postižených jsou 
simulační hry a cvičení. Viz kapitola IX.

Pro poučení starších členů oddílu uvážit 
vhodnost návštěvy výchovné instituce, kde jsou 
soustředěni postižení, zajímající se o členství 
v oddíle.

Inspiraceččč
Skauting 
pro všechny

Pomozte nám sbírat další materiály!

Pokud se ve vaší domácí, oddílové či 
střediskové knihovně nacházejí další 
podobné materiály nebo máte nějaké další 
informace, které se týkají práce s dětmi se 
znevýhodněním v Junáku, napište nám na 
email spv@skaut.cz. Zařadíme je do 
vznikající databáze a nebose domluvíme 
na jejich převedení do elektronické podoby 
pro jejich zachování i pro příští generace. 
Budeme rádi za kontakty na skauty 
a skautky, kteří se tomuto tématu věnovali.

Děkujeme!
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Fundraising
Skauting 
pro všechnyčč

Grantový kalendář
Skauting pro všechny pravidelně připravuje grantový kalendář, který obsahuje přehled aktuálně 
vyhlášených výzev pro podávání žádostí o granty a dotace. Neváhejte se obracet s vašimi 
konkrétními nápady a potřebami na Wiwi – bara.solkova@gmail.com, která vám pomůže najít 
ideální zdroj finančních prostředků a připravit s vámi projektovou žádost.

donátor
termín 

uzávěrky
alokace

možnost 

čerpání na 

1 projekt

doba trvání 

projektu
pro jaké účely kontakt

ČSOB 13.4.2012 1.000.000 Kč

Max. 350.000 

Kč zvyšování finanční gramotnosti

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-

CSOB/Spolecenska-odpovednost/Nadacni-

program-vzdelani/Stranky/defalt.aspx 

Ústecká komunitní 

nadace – 

21.otevřené 

grantové kolo 29.3.2012 250.000 Kč

Max. 20.000 

Kč Max. 1 rok

tématické oblasti: kultura a umění, 
životní prostředí, vzdělávání a lidské 

zdroje, sociálně-zdravotní péče, volná 

témata – např. volnočasové aktivity 

pro děti a mládež. Podpora 

jednorázových i opakujících se akcí. 

http://komunitninadace.cz/informace-

pro-zadatele/aktualni-vyzvy/ 

Ústecká komunitní 

nadace – Fond 

Miroslava Dušánka 

na podporu 

zrakově postižené 

mládeže 11.4.2012

Max. 50.000 

Kč Max. 10 měsíců

Poskytnout zrakově postižené mládeži 

příležitost, aby mohla naplno rozvíjet 

svůj osobnostní potenciál a získávat 

znalosti a dovednosti rozšiřující jejich 

možnosti pro budoucí uplatnění ve 

společnosti a na trhu práce. 

http://komunitninadace.cz/informace-

pro-zadatele/aktualni-vyzvy/ 

Garris, a.s.

průběžná 

výzva 50.000 Kč

Aktivní trávení volného času zdravotně 
nebo sociálně znevýhodněných dětí a 

mládeže do věku 18 let.

http://www.garris.eu/pomahame/zados

t-o-prispevek/ 

Výbor dobré vůle, 

Nadace Olgy 

Havlové
průběžná 

výzva

podpora jednotlivců i NNO k pořízení 

různých typů kompenzačních 

pomůcek pro zdravotně postižené 

osoby. 

http://www.vdv.cz/programy/bezci-

dobre-vule/socialni-a-zdravotne-socialni-

programy/cesty-k-integraci/ 

Nadace Divoké 

husy
průběžná 

výzva

Max 60.000 

Kč
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nadace zdvojí zisk z dobročinné akce 

kterou uspořádáte – např. Výstava, 

sběr papíru, koncert. Peníze lze využít 

na konkrétní účel – např. Vybavení pro 

hendikepované dítě.

http://divokehusy.cz/pro_zadatele/nase

_programy/ 

Nadace Vinci 30.6.2012

Podpora projektů v oblasti sociálního 
začleňování,  mládeže a občanství. 

Podporuje investiční náklady. 
http://www.nadacevinci.cz/cs/pro-
zadatele 

Nadace Naše dítě 31.3.2012

projekty přímo související s ochranou 

dětí, zejména dětí nacházejících se v 

obtížné životní situaci (dětí týraných, 

zneužívaných, mentálně či fyzicky 

handicapovaných), prevence před 

násilím na dětech včetně komerčního 

sexuálního zneužívání (tj. dětské 

pornografie, prostituce a obchodu s 

dětmi), uvádění do praxe "Úmluvy o 

právech dítěte" nebo prevence 

negativních jevů u dětí a mládeže. 

http://www.nasedite.cz/webmagazine/k

ategorie.asp?idk=316 

Nadační fond J&T
průběžná 

výzva

podpora dětí v náhradní rodinné péči, 

podpora lidí nemocných a s 

handicapem – nákupy kompenzačních 
pomůcek

http://www.nadacnifondjt.cz/zadost-o-
prispevek-z-nadacniho-fondu.html 

Nadace pro radost 31.3.2012 220.000 Kč

3.000 – 

15.000 Kč Max. 1 rok

Projekty pro volný čas dětí a mládeže 

ve věku 7 – 19 let, především ze 

sociálně slabých, neúplných nebo jinak 

ohrožených rodin, prevence 

kriminality mládeže – např. celoroční 

činnost, prázdninové tábory, sportovní 

akce, dětská odpoledne. 

http://www.nadaceproradost.org/index.

php?id=grant_prog_12 



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 Johana Schovánková - Jóža
Alžběta Hyková - Bětka Václav Kučera - Kos
Klára Kochová - Miramis Bára Šolková - Wiwi
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. 

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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