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projekt

P rogram rozložte na 2–3 schůzky, abyste 
pro skauty získali prostor vše si pořádně 
vyzkoušet a prožít.

S c h ů Z k a  P R V N í  –  M o t I V a c e  a   P l á N o V á N í

Začít můžete motivačním videem (z internetu). 
Následně si povídejte: Co jsme na videu vidě-
li? Co vás zaujalo? Jaké problémy řešil člověk 
na vozíku? Jak se asi v různých situacích cítil?

Příští schůzku, na niž si invalidní vozík zapůjčíte, 
nechte plánovat skauty. U mladší nebo méně zku-
šené skupiny nechte děti napsat, co dělají během 
dne, kam jdou. Z těchto deníků vytvořte společně 
aktivity na další schůzku. Nebojte se vyzkoušet si 
cestování dopravními prostředky a prožít běžné 
situace jako nákup v obchodě, posezení v kavárně, 
návštěvu knihovny, zkuste si projet cestu do školy 
nebo z klubovny domů (a změřte si čas). 

Počítejte s několika specifiky – čas na přesun 
pěšky vám bude trvat déle než obvykle. Cesto-
vání na vozíku by si měl vyzkoušet každý člen, 
na jednoho je třeba počítat s alespoň 20 minu-
tami. Proto bude možná nutné rozdělit družinu 
na více skupin a zapůjčit si více vozíků.

S c h ů Z k a  D R u h á  –  S a M o t N á  R e a l I Z a c e

Nastává den D, kdy si vaši skauti vyzkouší 
cestování s vozíkem. Vy dbejte na bezpečnost, 

skauty se snažte nechat jednat samotné. Ať hle-
dají řešení problémů společně, bez vás. 

Co budou pravděpodobně řešit? Nástup a vý-
stup z dopravních prostředků, nedostatek mani-
pulačního prostoru, problém se zjišťováním in-
formací (kde je bezbariérový přístup, koho oslovit 
se žádostí o plošinu…) a jiné drobné i větší pro-
blémy při připravených činnostech. Zamyslete se 
také, jak bezbariérová je vaše klubovna.

Snažte se vystřídat všechny členy tak, aby každý 
byl alespoň chvíli v jedné z rolí: ten, kdo sedí na vo-
zíku, ten, kdo veze, a ten, kdo pozoruje. Vhodné 
je cestu zaznamenat na video či fotografovat.

S c h ů Z k a  t ř e t í  –  R e F l e X e

Další schůzku rozhodně nevynechejte, je neméně 
důležitá jako ty předchozí. Na začátku společ-
ně zhlédněte video či fotografie, aby se všichni 
opět dostali „do tématu“ (již doma si připravte 
otázky k jednotlivým fotkám/částem filmu). Je 
důležité nechat skauty povídat o svých pocitech, 
dát jim na to čas. 

Role pozorovatelů
Zařaďte otázky jako např. Co tě překvapilo, 

když jsi viděl kamaráda na vozíku? Jak se pro-
měnila naše družina, v čem to bylo jiné? Jak ses 
v ní cítil?

Role na vozíku
V čem byla taková role specifická? Co pro ně 

bylo nejtěžší? Co pro ně bylo příjemné? Všimli 
si něčeho, co by je nenapadlo, kdyby byli jen po-
zorovali? Pokud si zkoušeli pohybovat se samo-
statně (bez pomoci ostatních), jak to šlo? Bylo to 
namáhavé? Co jim pomohlo, aby se cítili dobře 
(v chování ostatních, v prostředí, v komunika-
ci…)? Jak se k vám chovali lidé v okolí a jak jste 
se mezi nimi cítili?

Role asistenta
Bylo to pro skauty nové? Překvapilo je něco? 

Jak se jim komunikovalo s kamarádem na vozí-
ku? Na jaké problémy narazili a jak je vyřešili? 

Reflexe musí vycházet z vámi prožitých si-
tuací.

Zakončit projekt je vhodné společným hma-
tatelným výstupem – dát sepsané zkušenosti 
s fotografiemi na oddílové stránky, uspořádat 
povídání pro rodiče či pro jiný oddíl, sestavit 
výstavku fotografií apod. 

 

Schůzka 
na „čtyřech bytelných kolech“

V novém školním roce naplánujte se 
staršími skauty nebo rovery novou aktivitu. 

Hlavní roli v ní bude hrát invalidní vozík.

Projekt můžete využít 
k bodu stezky:

3. stupeň Já občan – 
Vytvořím spolu s družinou 
seznam toho, co je v okolí 

klubovny problematické 
a co by se mohlo nebo 

mělo zlepšit… (zaměřeno 
na pohyb osob na vozíku). 
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Pokud bude mezi skauty 
o téma zájem, můžete 

pokračovat např. besedou 
s někým, kdo je sám 

na vozíku, čtením tématické 
knížky (např. už zase skáču 

přes kaluže), sledováním 
tématického filmu (např. 

kurz negativního myšlení, 
Inside I´m dancing, 

Nedotknutelní, Nevítaní 
nebo videa na (http://

www.youtube.com/
user/AsistencePraha).

kláRa kochoVá - 
MIRaMIS (23 let)

klara.kochova@junak.cz
Pracuje pro odbor Skauting 

pro všechny a dokončuje 
studia učitelství pro 
1. stupeň a speciální 

pedagogiky na PedF v Praze. 
Pochází ze střediska Blaník, 

z oddílu Statečná srdce.

několik užiTečných Tipů

Videa a zkušenosti ostatních najdete na webu občanského 
sdružení asistence (http://www.asistence.org/jedeme.php), 
kde vám také zdarma zapůjčí vozík. Jiná místa k půjčování 
najdete určitě na internetu, cena za zapůjčení na jeden den 
není obvykle vyšší než 50 kč.
12.–14. října 2012 PRoVaZ, setkání vedoucích, kteří mají 
v oddíle děti se specifickými potřebami. čeká tě sdílení 
zkušeností i těžkostí, inspirace pro tvou práci, vzdělávání 
i relaxace. Více na www.provaz.skauting.cz.
16.–1. listopadu 2012 Z nevýhody výhoda III., seminář 
o práci s dětmi se specifickými potřebami. Bližší informace 
budou na stránkách odboru www.spv.skauting.cz.
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