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Skauting pro všechny (SpV) je jedním z odborů Junáka – svazu 
skautů a skautek ČR. Působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka 
pro program. Jeho cílem je podpora práce s dětmi se specifickými 
potřebami v Junáku.

Za děti se specifickými potřebami považujeme například děti se 
sluchovým,zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti 
s cukrovkou, epilepsií, autismem, hyperkinetickou poruchou, 
poruchami chování i děti sociálně znevýhodněné.

Co je Skauting pro všechny?
Skauting 
pro všechny

Poslání odboru

Posláním Odboru SpV je podporovat vedoucí oddílů i oddíly 
samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými 
potřebami v Junáku.
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Ustavení odboru Skauting pro všechny (SpV)
V říjnu byl v rámci Junáka ustaven samostatný odbor Skauting pro 
všechny. Odbor je začleněn pod zpravodaje Výkonné rady Junáka pro 
program Ondřeje Kupku – Dicka. Vedoucím odboru je Vít Masopust 
– Job. V úzkém týmu odboru působí 10 dalších lidí.

Highlighty roku 2011
Skauting 
pro všechny

Seminář Z nevýhody výhoda II
Ve dnech 4.-6. listopadu jsme v Praze uspořádali druhý ročník 
semináře s názvem „Z nevýhody výhoda“. Semináře zaměřeného na 
informování o specifických potřebách dětí a tom, jak s takovými 
dětmi pracovat ve skautských oddílech se zúčastnilo 21 účastníků 
z celé republiky.

Program semináře se skládal například z: 
= večerního programu Festival bez hranic představujícího 

druhy postižení s navazujícími úkoly, které se k nim 
vztahovaly,

= zážitkové hry na téma sociální znevýhodnění přibližující 
sociální rozdíly ve společnosti,

= programových bloků zaměřených na témata poruchy 
autistického spektra, spolupráce s rodiči a na téma poruchy 
chování,

= workshopů věnovaným tématům tělesné postižení 
a neslyšící,
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= večeru na téma nevidomí s večeří poslepu a se seznámením 
se s pomůckami, které využívají nevidomí lidé,

= bloku na téma práce s nenávistnými projevy a předsudky 
u nás samotných i u dětí v oddílech.

Přímé osobní setkání s lidmi se znevýhodněním – s mentálním 
postižením, s dětskou mozkovou obrnou, s nevidomými, 
s tělesně postiženými – patřilo mezi stěžejní chvíle semináře. 
Mohli jsme s nimi otevřeně mluvit o jejich postiženích, 
dozvěděli jsme se, jak se k nim lépe chovat, co je povzbudí a co je 
naopak pro ně z naší strany nepříjemné.

Zdislava Krejčová – Zdíša, středisko Kalich, Tábor
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l Během roku 2011 jsme se se vzdělávacími programy na téma 
specifické potřeby dětí zúčastnili celkem čtyř kurzů a seminářů.

Šlo o následující akce:
- Vůdcovský lesní kurz Castor, 4. 8. 2011, 2 x 0,75 hod programu
- Čekatelský kurz Pračolek, 8. 8. 2011, 1,5 hod programu
- Vůdcovský kurz Polojasno, 8. 8. 2011, 2 x 1,5 hod programu
- Čekatelský kurz Rozrazil, 23. 8. 2011, 2 x 2 hod programu 

l Byli jsme přítomní také na několika celostátních akcích. 
Programový blok jsme měli na červnovém celostátním roverském 
setkání Obrok. Pro prosincový Mikulášský seminář jsme připravili 
program s názvem „Jsme elita nebo jelita?“, který se věnoval tomu, 
jestli se má skauting věnovat i dětem s různými znevýhodněními.

l Účastnili jsme se Ústřední lesní školy, kde jsme se zapojili do 
připomínkování kompetencí čekatelů a do programů věnovaných 

Vzdělávání 
Skauting 
pro všechny

podobě dalšího vzdělávání 
v Junáku. Během září jsme 
připomínkovali experimen-
tální verze publikace k vůdcov-
ské zkoušce.
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Podpora oddílů
Skauting 
pro všechny

l Od června 2011 vydáváme pravidelně každé dva měsíce 
informační bulletin Skauting pro všechny. Během roku 2011 tedy 
vyšla celkem tři čísla, ve kterých jsme informovali o aktualitách 
z činnosti odboru, přinášeli rozhovory se zajímavými osobnostmi 
pracujícími v oblasti specifických potřeb dětí a reportáže z našich 
programů i jiných akcí.

l Pravidelně publikujeme ve skautských časopisech. Nejvíce se 
zaměřujeme na časopis Skauting, který je určený pro členy vedení 
oddílů. Články dodáváme i do Roverského kmene.

l Propagační stánek Skautingu pro všechny jsme měli na 
dubnovém Valném sněmu Junáka. Informační tablo jsme připravili i 
pro květnovou pražskou Bambiriádu.

Propagace

l  Facebooková skupina 
Skauting pro všechny měla na 
konci roku 2011 téměř 150 
fanoušků. Pravidelně na ní 
upozorňujeme na aktuální 
aktivity odboru i na jiné 
zajímavé akce týkající se práce 
s dětmi se specifickými 
potřebami.

Od září jsme zahájili činnost poradny pro skautské a neskautské 
vedoucí, kteří hledají pomoc v oblasti práce s dětmi se specifickými 
potřebami v jejich oddílech. Poradna funguje prozatím emailově na 
adrese poradna.spv@skaut.cz. Otázky zodpovídáme sami, nebo je 
postupujeme některému ze sítě odborníků, s nimiž spolupracu-
jeme.
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Zahraničí
Skauting 
pro všechny

Financování

l Během roku 2011 jsme se dvakrát zúčastnili mezinárodního 
setkání sítě Overture Network. Ta se snaží podporovat setkávání 
a vzájemnou výměnu zkušeností skautských vedoucích z různých 
zemí, kteří mají zkušenosti s prací na podpoře začleňování dětí se 
specifickými potřebami na úrovni oddílů nebo i na regionální či 
celostátní úrovni. První setkání se konalo 13.-15. května 
v Helsinkách. Druhé od 14. do 16. října v Berlíně.

l Začali jsme s překládáním zajímavých zahraničních materiálů. 
Prvním z nich byla příručka Diversity Toolkit, kterou jsme získali 
z webových stránek sítě Overture Network a kterou deset 
dobrovolníků přeložilo pro potřeby činovníků odpovědných za 
rozvoj v Junáku.

Během roku 2011:
l  skupina nehospodařila s vlastními prostředky,
l většina nákladů byla hrazena z akcí, většina činnosti byla 
provedena zdarma dobrovolnicky,
l od ustavení odboru využíváme rozpočtovou kapitolu zpravodaje 
pro program,
l zahraniční aktivity byly podpořeny z rozpočtu zahraničního 
zpravodaje.
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Tým odboru Skauting pro všechny
Skauting 
pro všechny

Vít Masopust – Job (šéf odboru) 
Marie Podvalová – Knedla 
Marie Vlasatá – Bedla 
Alžběta Hyková – Bětka 
Renata Kopalová – Renča 
Václav Zeman – Šík 
Johana Schovánková – Jóža 
Václav Kučera – Kos 
Bára Šolková – Wiwi 
Klára Kochová – Miramis
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Skauting 
pro všechnyCo plánujeme v roce 2012

l Síťování oddílů a krajů

l Výzkum Skautské sondy

l Vzdělávání na kurzech a jiných akcích

l Rozvoj poradenství

l Konference pro vzdělavatele

l Vlastní akce

 – budeme intenzivně pracovat na síťování 
oddílů pracujících s dětmi se specifickými potřebami z celé 
republiky, chceme navázat spolupráci s krajskými radami.

 – získáme odpovědi na otázky týkající se 
počtu dětí se specifickými potřebami v jednotlivých oddílech 
a podpoře, kterou by si pro práci s nimi jejich vedoucí přáli 
z výzkumu Skautské sondy, který bude provádět ústředí Junáka 
v celé organizaci.

 – budeme pokračovat 
v přípravě programů pro různé vzdělávací kurzy Junáka a pro 
celostátní akce (například dubnové setkání vedoucích oddílů Elixír)

 – chceme více zpřístupnit a rozvinout využí-
vání poradny oddílovými vedoucími.

 – v červnu uspořádáme konferenci 
pro pořadatele skautských vzdělávacích akcí. Konference bude 
zaměřena na téma inkluzivního vzdělávání a účastníci se zde od 
odborníků na toto téma dozvědí základní informace o celém 
konceptu i praktické příklady, které mohou být užitečné i pro 
skautské vzdělávání.

 – v roce 2012 připravíme další vlastní akce odboru 
Skauting pro všechny. Konkrétně půjde o říjnovou akci PROVAZ – 
setkání vedoucích oddílů pracujících s dětmi se specifickými 
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potřebami (12.-14. 10. 2012 
v N y m b u r k u )  a  s e m i n á ř  
Z nevýhody výhoda, který se 
bude konat v termínu 16.-18. 11. 
2012 v Praze.
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Kontakt
Mail: spv@skaut.cz
Web: spv.skauting.cz
Facebook: www.facebook.com/znevyhodyvyhoda

2011

Těšíme se na 

spolupráci s vámi 

i v roce 2012!
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