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S ociokulturní znevýhodnění je často spojeno 
s problémy, jako je nízký sociální a eko-
nomický status (nezaměstnanost, nízké 

vzdělání,…), sociálně patologické prostředí ro-
diny, jazyková bariéra nebo národnostní či raso-
vá odlišnost (např. barva pleti, způsob oblékání, 
kulturní projevy). Lidé, kteří se v těchto situa-
cích ocitají, zcela přirozeně podléhají různým 
formám sociální izolace, někdy diskriminace. 
Mají proto tendenci setkávat se a komunikovat 
především mezi sebou. 

Byli jste někdy sami v zahraničí? Třeba na stu-
dijním pobytu? Jak jste se cítili? V mnoha ohle-
dech jste byli sociokulturně znevýhodnění a dalo 
vám nejspíš hodně práce se začlenit do nějaké 
skupiny. V momentě, kdy se objevil jiný Čech, 
nejspíš jste přirozeně byli v kontaktu s ním. 
A teď si představte, kdybyste takové obtíže za-
žívali ve svém přirozeném prostředí – třeba proto, 
že vaši rodiče jsou chudí nebo nemocní. 

Sociálně znevýhodněné děti se v běžném ži-
votě potýkají s posměchem vrstevníků, vylouče-
ním z kolektivu nebo i se šikanou. Některé děti 
se za svá znevýhodnění stydí, jiné si přirozeně 
vybudovaly obranný postoj, který může být v ně-
kterých rysech i agresivní.

M Á M E  TA K O V É  D Ě T I  V   O D D Í L E ?

Finanční zabezpečení rodiny ovlivňuje, jak drahé 
oblečení dítě nosí, jaké má vybavení na akce, jaký 
má mobil apod. Dítě z chudé rodiny se snadno 
může stát terčem posměchu a měli bychom být 
připraveni o tom s dětmi adekvátně mluvit. Eko-
nomická situace rodiny potom má vliv i na úro-
veň a dostupnost vzdělání.

Osobně se mi velmi osvědčilo věnovat čas ná-
vštěvě rodičů nováčka u nich doma. Měla jsem 
tak prostor získat celou řadu podstatných infor-
mací – o místě, kde dítě vyrůstá, o jeho rodinném 
zázemí, a navázala jsem s rodiči osobní kontakt, 
který je oboustranně velmi důležitý. Pakliže 
vám rodiče důvěřují, sdělí vám mnohem více, 
než když jste jen vedoucím, kterého vidí jednou 
týdně při předávání dítěte. Je nutné si uvědomit, 
že za příčiny sociálního znevýhodnění se rodiče 
často stydí – skrývají problémy a mnohdy si ne-
uvědomují, jak moc dítě ovlivňují. 

K O M U N I K A C E  J E  Z Á K L A D

Nedílnou součástí úspěšného začlenění dětí 
do oddílu je vhodná komunikace se všemi čle-
ny oddílu a také s rodiči dětí. Vůdce by měl být 
schopen vhodným způsobem dětem vysvětlit 
speci6ka integrovaného dítěte, zajišťovat je-
ho začlenění do kolektivu a vhodnou podporu 
od ostatních dětí. Tato pozornost by však mě-
la být přiměřená a adekvátní. Zvláště v případě 
sociálního znevýhodnění, kdy o řadě problémů 
z  rodinného prostředí dítěte nemusí ostatní 
členové oddílu vůbec vědět a dítě to tají, nebo 
naopak není vhodné některá témata příliš akcen-
tovat. Na paměti bychom měli vždy mít komfort 
znevýhodněného dítěte tak, abychom mu příliš-
nou pozorností spíše neublížili. Nejvhodnějším 
nástrojem pro posouzení je „selský rozum“ a vcí-
tění se do situace dítěte – skutečně bych chtěla, 
aby všechny děti věděly, co se děje u mě doma? 
Třeba že je můj táta alkoholik a bije mámu? 

BÁRA ŠOLKOVÁ - WIWI 

Bez peněz do oddílu…
Jeden z příznaků sociálního znevýhodnění, se kterým se určitě 

v oddíle potkáme, je špatná ekonomická situace rodiny. Jak 

poznat a následně řešit problémy s tím spojené?

▶ ▶ ▶

BÁRA ŠOLKOVÁ - WIWI 
(30 let)
Pracuje ve vládní Agentuře 
pro sociální začleňování, 
dříve u Člověka v tísni. 
Dlouhodobě vedla dívčí 
oddíl, je členkou skupiny 
Skauting pro všechny.
bara.solkova@gmail.com

SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ

De9nice sociálního znevýhodnění podle školského zákona 
č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, školský zákon v § 16, odst. 4: 
(4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona
a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním posta-

vením, ohrožení sociálně patologickými jevy,
b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná vý-

chova, nebo
c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu 

na území České republiky podle zvláštního právního 
předpisu.

Dle § 16, odst. 1, patří dětí se sociálním znevýhodněním me-
zi děti se „speciálními vzdělávacími potřebami“. § 16, odst. 
5 stanovuje, že takovéto děti „mají právo na vzdělávání, 
jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 
potřebám a možnostem.“
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6nančním obnosem. Je vhodné tyto prostřed-
ky získat z jiných zdrojů, než jsou členské 
a účastnické poplatky, neboť bez důkladné 
diskuze s rodiči ostatních dětí může být toto 
přijímáno negativně. Žádost o získání těchto 
prostředků je možné podat v rámci dotačních 
řízení, v tomto případě nejčastěji u samospráv, 
nadací nebo 6remních dárců. 

4. získáním 9nančních prostředků pro podporu znevý-
hodněných dětí

Pro podporu dítěte nebo i celého oddílu lze 
získat 6nanční prostředky na základě projekto-
vých žádostí v různých grantových výzvách nebo 
prostřednictvím sponzorských darů. Tyto pro-
středky nejsou nárokové a lze je využít pouze 
na účel, na který jsou určeny. Může jít o úhra-
du nákladů spojených s uspořádáním letního 
tábora, o uspořádání bene6čního divadelního 
představení pro podporu sociálně slabých dětí 
v oddíle apod. Náležitosti projektových žádos-
tí jsou dané podmínkami konkrétní výzvy, in-
formace jsou uváděny na webových stránkách 
poskytovatele 6nančních prostředků. Grantové 
kalendáře aktuálně vyhlášených výzev můžeme 
najít na internetu. 

5. přizpůsobením aktivit oddílu 
Vůdce by měl detailně znát speci6cké potře-

by dětí ve svém oddíle a vhodným způsobem 
na ně reagovat. Pakliže budu mít v oddíle děti 
ze sociálně slabých rodin, nebudu pořádat od-
dílové výpravy, které vyžadují extrémní 6nanční 
náklady na vstupném, dopravě, ubytování apod. 
I na louce ve městě mohu bez jediné koruny 
vymyslet program, který se vyrovná zážitku 
z předraženého lanového centra. 

6. informovat rodiče o možnosti čerpání dávek hmotné 
nouze

Zákon o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. umož-
ňuje pověřeným obecním úřadům vyplácet tzv. 
jednorázovku – dávku mimořádné okamžité 
pomoci, kterou lze využít na úhradu nákladů 
spojených se zájmovou činností dítěte. Tato 
dávka může být vyplacena jednorázově nebo 
opakovaně a příjemce této dávky je povinen 
dokládat potvrzení o  vynaložení těchto pro-
středků – např. potvrzení o úhradě účastnického 
poplatku na letním táboře a následné potvrzení 
o účasti dítěte po celou dobu tábora. Informa-
ce o dávkách hmotné nouze najdete na www.
mpsv.cz/cs/5, kde budou uvedeny i novelizace 
po 1. 1. 2012. 

 

C O  K D Y Ž  J S O U  P E N Í Z E  P Ř E K Á Ž K O U  Ú Č A S T I ?

Jako oddílový vedoucí můžeš podpořit dítě, které 
nemá 6nanční prostředky pro účast na akcích 
v oddíle, mnoha způsoby:

1. snížením členského příspěvku, rozložením plateb 
do splátek

Středisková rada má pravomoc rozhodnout 
o výši členských příspěvků na daný rok. Není 
bezpodmínečně nutné, aby byla výše tohoto po-
platku pro všechny členy střediska jednotná. Ra-
da může rozhodnout o sníženém poplatku pro 
děti ze znevýhodněného prostředí nebo pro více 
dětí z jedné rodiny. Veškeré platby potom mů-
že vůdce oddílu rodiči znevýhodněného dítěte 
rozložit do splátek s časovou periodou, která je 
přijatelná pro obě strany. 

2. snížením účastnického poplatku na akce a letní tábor 
O výši účastnických poplatků na oddílové 

akce i o ceně letního tábora rozhoduje vůdce 
oddílu (či tábora). Může se proto vždy rozhod-
nout, že některému z účastníků poskytne slevu 
ze sociálních důvodů. Takovéto pravidlo by mě-
lo být řádně komunikováno ve střediskové radě 
a prezentováno všem rodičům. Vůdce oddílu 
může slevu umožnit na základě vlastní znalosti 
situace rodiny dítěte, nebo ve speci6ckých pod-
mínkách požadovat doložení potvrzení – např. 
doklad o vyplácení dávek hmotné nouze rodině 
dítěte. Nutno ale mít na paměti, že ne každá 
sociálně slabá rodina se ocitá v hmotné nouzi 
speci6kované zákonem č. 111/2006 Sb. 

I zde může vůdce umožnit platbu ve splát-
kách.

3. pomocí s pořízením vybavení na akce a letní tábor
Skautské akce mají různou podobu a nároč-

nost. Obecně ale platí, že každý člen potřebuje 
určité vybavení, aby se mohl těchto akcí účast-
nit. Vůdce má proto různé možnosti, jak tuto 
situaci řešit:

 ▶ burza oblečení a vybavení – uspořádání takové-
to burzy nás mnoho času nestojí, avšak ro-
diče to mnohdy uvítají. Vybavení je možné 
vyměňovat nebo prodávat za ceny přiměřené 
opotřebení.

 ▶ poskytnutí staršího, funkčního vybavení – je ide-
ální, aby oddíl schraňoval vybavení, které již 
jeho členové nepoužívají, a nabízel je k dal-
šímu využití 

 ▶ nákup základního vybavení a zapůjčení dítěti – pro 
tuto variantu by se vůdce měl rozhodnout 
v případě, že v oddíle vyvstala potřeba tako-
véto podpory a oddíl disponuje potřebným 
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DALŠÍ INFORMACE 

kol. autorů: Z nevýhody 
výhoda – příručka pro 

skautské vedoucí o tom, jak 
do oddílů integrovat děti 

s různými druhy znevýhod-
nění; ke stažení: http://zne-

vyhodyvyhoda.parvula.cz/

http://varianty.cz 

informace k nejrůznějším 
tématům včetně meto-
dických listů ke stažení

http://www.socialni-

--zaclenovani.cz

http://www.integrac-

niprogramy.cz


