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Skauting pro všechny

Milí přátelé odboru Skauting pro všechny,

držíte v rukou druhou výroční zprávu, ve které shrnujeme celoroční činnost 
nejmladšího z odborů Junáka. Druhým rokem jsme se jako samostatný od-
bor snažili podporovat vedoucí oddílů, do nichž chodí i děti se specifickými 
potřebami. Pokračovali jsme v podpoře konkrétních oddílů i jejich vedoucích 
prostřednictvím Poradny SpV, účastnili jsme se několika vzdělávacích kurzů 
a celostátních akcí, pravidelně jsme o tomto tématu informovali prostřed-
nictvím článků ve skautských časopisech nebo na Křižovatce.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří jste se během uply-
nulého roku na činnosti odboru jakkoli podíleli. S tím, jak se naše činnost 
rozšiřuje, roste i potřeba pomocných rukou a hlav, které při tom všem po-
třebujeme. Kromě dosavadních spolupracovníků nacházíme další množství 
dobrovolníků i v regionech, ve kterých jsme založili krajské buňky. Těšíme se 
na pokračování toho všeho i na to, že v příštím roce začnou fungovat buňky 
i v dalších místech republiky – třeba i ve vašem kraji! 

Děkujeme, že jste nám nablízku. Pomáháte nám do Junáka rozšiřovat téma, 
kterému se dosud moc nevěnoval a které by se mohlo stát jedním z důleži-
tých témat, na kterých Junák v budoucnu postaví svou činnost. Již dnes je 
většina skautských oddílů otevřená tomu, aby se do nich hlásily děti ze všech 
společenských úrovní – děti z bohatších i chudších rodin, s hendikepy i bez 
nich, pomalé i rychlé, slabé i silné. Společně můžeme pomáhat tomu, aby 
oddíly byly dobře připravené se všemi těmito dětmi dobře pracovat tak, aby 
se každé dítě mohlo cítit jako plnohodnotný člen oddílu.

Těšíme se na další společný rok!

Odbor Skauting pro všechny
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Co je Skauting pro VšeChny?

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, syndromem ADHD, poruchami chování i děti sociálně znevý-
hodněné.

poSlání odboru

Posláním Odboru SpV je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udr-
žení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými potřebami v Junáku.

Řekli o činnoSti Skautingu pro VšeChny

Jsem přesvědčen, že jednou z úhelných hodnot skautingu je respekt 
k druhému. I k jeho odlišnostem a danostem. A stejně tak i férové 
jednání se vším a se všemi kolem sebe. Proto má snaha rozvíjet 
podporu pro vedoucí při práci s těmito dětmi můj velký obdiv a mou 
velkou podporu.

ondřej liška, bývalý ministr školství 

Za prvé považuji skauty za budoucí elitu, za příští společenské lídry, jejichž 
pohled na svět bude formovat společnost. Proto mi přijde důležité právě 
takové lidi upozorňovat, že nestačí patřit k těm aktivním a nejlepším, ale 
je stejně tak nutné ohlížet se, jak jsou na tom ti slabší. V našem prostředí 
elita totiž často mívá nepříjemné elitářské tendence. Ten druhý důvod je, že 
ohled na slabší mi přijde souladný se skautskými tradicemi a idejemi. 

tomáš Feřtek, novinář 

Je skvělé, že volnočasové organizace přemýšlejí o tom, jaká je jejich 
zodpovědnost ve vztahu k poskytování stejných příležitostí všem dětem.

jana Straková, odbornice na oblast vzdělávání  

Na odboru, resp. VRJ, nyní leží úkol, udržet činnost Skautingu pro všechny 
v rovině strategické, hledat a komunikovat cíle konání. Uvědomit si 
příležitosti i rizika jasné deklarace inkluzivního prostředí, uvědomit si 
do všech důsledků, co by takové rozhodnutí mělo za vliv na běžné oddíly 
a jejich vůdce. Jsem přesvědčená, že tým Odboru Skauting pro všechny 
společně se šéfem Nového programu, Dickem, toto zvládne.

eva Měřínská, členka náčelnictva junáka 
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highlighty roku 2012

projekt MiMoChodeM SkauteM

Od června do konce roku 2012 jsme realizovali projekt hrazený z prostřed-
ků mimořádné výzvy ministerstva školství na podporu práce s dětmi se 
sociálním znevýhodněním. Projekt se jmenoval Mimochodem skautem 
a díky němu jsme mohli finančně podpořit několik pravidelných aktivit 
(seminář Z nevýhody výhoda, naše programy na vzdělávacích kurzech) 
i začít s řadou zcela nových aktivit (setkání vedoucích oddílů, do kterých 
chodí děti se specifickými potřebami – PROVAZ, e-learningový kurz, pří-
ručka o práci s dětmi se sociálním znevýhodněním). Díky projektu jsme 
také mohli mít v Junáku zaměstnaného vlastního koordinátora. Pro odbor 
to také byla zkouška toho, jak si dovedeme poradit s naplňováním a ad-
ministrací rozsáhlejšího projektu.

proVaZ 2012

I díky výše uvedenému projektu jsme mohli ve dnech 12. až 14. října uspo-
řádat první celostátní setkání vedoucích oddílů, do kterých chodí děti se 
specifickými potřebami – PROVAZ 2012. Do Nymburka se sjely dvě desítky 
účastníků ze všech koutů republiky. Podle závěrečného hodnocení byli velmi 
spokojeni především se skupinovou supervizí, do které se většina z nich 
zapojila, ale i s dalšími programy, při kterých sdíleli své zkušenosti z práce 
s dětmi se specifickými potřebami. Více se o akci dočtete na webové stránce 
provaz.skauting.cz.

Už tady začala klíčit cenná přidaná hodnota toho, co jsem si z víkendu 
odvezl. Jsem teď o dost vnímavější a citlivější k situacím, kdy je třeba 
naplňovat potřeby všech dětí, které v oddíle mám. S pohledem skrze tyto 
potřeby jsme se během víkendu potkávali na každém kroku, na vlastní 
uši a mnohdy i na vlastní kůži.

Michal Miko – Miky, nové Město na Moravě 
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Z neVýhody Výhoda i i i

Od 16. do 18. listopadu jsme pořádali další víkendový vzdělávací kurz pro 
skautské vedoucí s názvem Z nevýhody výhoda. Kurz má za cíl seznámit 
vedoucí s různými možnostmi, jak zapojit do oddílů děti se specifickými 
potřebami. Představuje i jednotlivé oblasti, z nichž specifické potřeby dětí 
vyplývají (sociální znevýhodnění, tělesné postižení, porucha pozornosti, 
porucha autistického spektra, apod.). Kurzu se zúčastnilo 20 účastníků.

Založení buněk Skautingu pro VšeChny

Rok 2012 byl také ve znamení rozšiřování činnosti odboru Skauting pro 
všechny do dalších míst republiky. Během tohoto roku tak začaly fungovat 
hned dvě regionální buňky Skautingu pro všechny – SpV Brno a SpV Plzeň. 
Obě buňky uspořádaly první tematické večery a začaly se sháněním dob-
rovolných spolupracovníků pro jejich další činnost.

Společná VýpraVa Skautů a dětí Z VyloučenýCh lokalit 
na jaVorniCku

O víkendu od 5. do 7. října se na skautské základně v Mikulovicích u Jeseníku 
uskutečnila společná výprava místních skautek, skautů z Jeseníku a dětí 
ze sociálně znevýhodněných rodin na Javornicku, se kterými dlouhodobě 
pracuje občanské sdružení Ester Zálesí. Na programu výpravy byla spousta 



6

společných her a programů – děti si vyzkoušeli střílení z luku, ze vzduchovky, 
procházet se po slack line nebo uvařit vodu na ohni. Jedním z cílů společ-
ného víkendu bylo i seznámit děti z Javornicka se skautingem. Proto byly 
zábava a hry občas proloženy představením některých skautských zásad 
a hodnot a toho, jak fungují skautské oddíly.
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Vzdělávání

Kurzům, které se věnují přípravě skautských vedoucích, nabízíme možnost 
zapojit do jejich programu některá témata, která souvisejí s prací s dětmi 
se specifickými potřebami a tím, jak je účinně zapojovat do oddílu. 

běheM roku 2012 jSMe Se S našiMi VZděláVaCíMi prograMy 
ZúčaStnili CelkeM 9 kurZů a SeMináŘů

Šlo o následující akce:

● Sraz kapitánů (14. 4. 2012, 1 blok programu o délce 2 h,10 účastníků)

● Setkání vedoucích karlovarského kraje (9. 9. 2012, čtyřhodinový pro-
gram, 10 účastníků)

● Vlk Castor (5. 5. 2012, 1 blok programu o délce 2 h, 23 účastníků),

● Vlk jasan (8. 2. 2012, bloky programů o celkové délce 5 h, 15 účastníků)

● Vk pavučina (21. 1. 2012, 1 blok programu o délce 1,5 h, proveden dva-
krát, vždy pro polovinu frekventantů, 25 účastníků)

● Vlk ursus (23. a 24. 8. 2012, večeře poslepu + reflexe a dvouhodinové 
programy, vždy pro polovinu frekventantů, 25 účastníků),

● Vlk rovel+ (6. 8. 2012, dvouhodinový program, 15 účastníků)

● čk rozrazil (28. 8. 2012, program v délce 2,5 hodiny, 25 účastníků)

● elixír (9 hodin programu)

Už ve chvíli, kdy nám bylo oznámeno, abychom si na večeři přinesli 
šátky a zavázali si oči, jsme věděli, že to nebude samo sebou. Nevidomí 
a tápající jsme se urputně drželi nejbližší ruky v okolí a malými krůčky se 
posunovali do jídelny. Všichni se snažili usednout na nejbližší volnou židli 
a poté pomáhat opozdilcům najít pohmatem okolo ještě nějaké místo. 
Jakmile před nás instruktoři položili talíře, zjišťovali jsme nejrůznějšími 
způsoby, co že to budeme konzumovat. Někteří účastníci boj po chvíli 
vzdali a vrhli se na maso a brambory rukama. Jiní si vytrvale strkali 
do úst prázdnou vidličku s tlumenými povzdechy a nadávkami, kde zas je 
ta brambora a kdo mi ukradl maso z talíře.

helena Svobová – Cipi, z článku o programu SpV na Vlk ursus
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e-learningoVý kurZ

Součástí projektu „Mimochodem skautem“ byla příprava e-learningového 
kurzu pro skautské vedoucí. Kurz s názvem Na jedné lodi se věnuje tomu, 
jak v oddíle vytvářet otevřené prostředí. Kurz nejprve projde pilotním tes-
továním a pro první zájemce bude otevřený během roku 2013.

pŘíručky „nejSeM žádná SoCka!“, „Z neVýhody Výhoda“ (dotiSk)

V roce 2012 jsme připravili dvě příručky pro vedoucí. První z nich byla ak-
tualizovaná verze příručky Z nevýhody výhoda, která obsahuje základní 
informace o oblastech, ve kterých se mohou objevovat specifické potřeby 
dětí a o tom, jak s těmito dětmi pracovat. Příručku jsme doplnili o několik 
nových témat a vytiskli. 

Druhá vydaná příručka měla název „Nejsem žádná socka!“ a zaměřuje se 
podrobněji na téma práce s dětmi se sociálním znevýhodněním nebo ze 
sociokulturně odlišného prostředí ve skautských oddílech. Obě příručky 
jsou v elektronické podobě ke stažení na webu spv.skauting.cz.
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jirka

Na tábory jsme brávali děti z dětského domova. Jedním z nich byl Jirka, 
který byl vždy a všude nejen vidět, ale hlavně slyšet. Mluvil nahlas, mluvil 
ze spaní, mluvil sprostě, dával dětem nelichotivá přízviska, měl připomínky 
ke všemu i tam, kde se opravdu nehodily. Nejvíc ho bavily běhací a silové hry. 
Na to, že nebyl nijak velký, měl až neuvěřitelnou sílu. A často si to neuvě-
domoval. Některé děti se ho začaly bát, jiné s ním měly neustálé konflikty, 
další se mu radši klidily z cesty. To je přesně taková situace, které se chceme 
na skautských táborech vyvarovat. Byla to jedinečná zkušenost pro nás 
vedoucí, jak tuto nepříjemnou a nechtěnou situaci zvládnout a změnit. Byl 
to oříšek, bylo to náročné a nemohlo se to změnit ze dne na den. Ale díky 
vytrvalosti, přiměřeným zásahům z pozice vedoucích a hlavně trpělivosti 
se podařilo, že Jirka s námi jezdil na tábory a chodil na schůzky několik 
let a každý tábor bylo vidět, jak s přibývajícími dny se mění i nepříjemná 
situace na velmi milou a úsměvnou. 

Plošťa, středisko Šipka, Písek 

/z příručky „Nejsem žádná socka!“/

Junák – svaz skautů a skautek ČR
odbor Skauting pro všechny

Praha 2012
spv.skauting.cz

„Nejsem žádná socka...”
Jak pracovat s dětmi se sociálním 
znevýhodněním v prostředí 
skautských oddílů

Skauting – příležitost skutečně pro všechny!
4

Sociální znevýhodnění ve skautských 
oddílech

Nedávno jsme se na jedné víkendové akci setkali s vedoucími oddílů, do kterých chodí děti se 
znevýhodněním nebo s postižením. První večer jsme seděli v kruhu a naše otázka k účastníkům zněla: 
„Jmenujte, jaké specifické potřeby mohou mít děti, které přicházejí do skautských oddílů?“. Dokončili 
jsme první kolo odpovědí a začali jsme přidávat další odpovědi v druhém kole. „Dítě z neúplné rodiny,“ 
zaznělo vedle mě. „Dítě, jehož rodiče jsou alkoholici“, „dítě z pěstounské rodiny“. „No jo, vždyť tohle 
dítě máme taky,“ ozýval se často někdo z účastníků. Většina témat, kterých se tohle zjištění týkalo, 
pocházela z oblasti, kterou můžeme souhrnně označit jako takzvané sociální znevýhodnění. Je to téma, 
které nám může na první poslech znít vzdáleně a cize. Dětí, které máme v oddíle, se však může týkat 
velmi často a stojí za to, aby se v něm každý vedoucí orientoval a věděl, jak může s dětmi, které jsou 
nějak sociálně znevýhodněné, pracovat.

Téměř každý den můžeme číst v novinách zprávy o finanční krizi, úsporných opatřeních nebo do-
poručení, co je právě pro nás to nejlepší, co bychom si určitě měli koupit. Tento trend se jistě musí 
dotýkat i dnešních dětí. Ty se tak stále častěji srovnávají podle toho, co kdo má, co nemá, co si může 
a nemůže koupit. Zároveň se dnešní děti narodily do světa, ve kterém se prostě nemohou vyhnout 
tomu, že se budou pravidelně setkávat s lidmi z jiných zemí nebo s odlišným náboženským vyznáním. 
Stejně tak stále přibývá rozpadlých rodin a situací, kdy děti vyrůstají bez rodičů v některé z institucí 
náhradní výchovy.

Škála dětí, kterých se týká naše příručka (a které tedy mohou být nějakým způsobem sociálně 
znevýhodněné), je tedy velmi široká. Může jít například o: 
• dítě, jehož rodiče delší dobu nemohou sehnat práci a musí šetřit každou korunu,
• dítě, které vyrůstá samo s matkou, kdy otec od rodiny odešel, protože si s manželkou dlouhodobě 

nerozuměli,
• dítě, jehož rodiče jsou cizinci, kteří přišli do České republiky za prací a chtějí se tu usadit,
• dítě, které vyrůstá v dětském domově, ale jeho vychovatel se domluvil se skautským oddílem, že 

do něj může začít chodit,
• dítě, jehož rodiče jsou muslimové, kteří praktikují většinu ze zásad islámu
• a mnoho dalších.

Mnoho dětí, které bychom mohli zařadit do skupiny dětí se sociálním znevýhodněním, již dnes do skaut-
ských oddílů dochází. Ukázaly to například výsledky prvního výzkumu Sondy do Skautského světa 
z března 2012. Podle tohoto výzkumu jsou v současnosti v Junáku téměř 4000 dětí s některou 
specifickou potřebou (jde o necelou jednu pětinu všech dětí ve věku 6–15 let). Vedoucí, kteří uvedli, 
že do jejich oddílů dochází dítě se specifickou potřebou, za takové označili v 17,5 % dítě ze sociálně 
slabé rodiny (byla to vůbec nejčastěji uváděná specifická potřeba). Více než sedm procent z dětí se 
specifickou potřebou v Junáku (7,7 %) jsou děti z náhradní výchovy (pěstounská péče, dětské do-
movy). O něco méně (7,3 %) je dětí z odlišného sociokulturního prostředí (s odlišnou národností 
nebo náboženstvím).
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(Sondy do Skautského světa I., březen 2012, str. 4)

Každé z těchto dětí má své specifické potřeby, které bychom se měli snažit naplnit, aby se dítě v oddíle 
cítilo dobře. Tato příručka se vám pokusí tyto potřeby podrobněji popsat a nabídne i některé praktické 
návody na to, jak můžete tyto potřeby dětí naplňovat. Jak už jsme uvedli, sociální znevýhodnění je velmi 
časté a můžeme se s ním setkat téměř v každém oddíle. Při práci s dětmi se sociálním znevýhodněním 
tak často může jít o zdánlivé drobnosti, které můžeme v oddíle změnit či nastavit, ale ty pak mohou 
opravdu hodně pomoci.

V úvodu je také důležité připomenout, že se u dětí v oddíle často může kombinovat hned několik 
z výše uvedených znevýhodnění – můžete mít v oddíle skauta z rodiny cizinců, kteří vyznávají jiné 
náboženství než křesťanství, nebo skautku, která bude z chudé pěstounské rodiny. Bude proto třeba, 
abyste kombinovali několik doporučených postupů a hledali vyvážení mezi těmi, které si mohou i tro-
chu protiřečit. Žádný z postupů zároveň nikdy nebude univerzálně platný a vždy bude velmi záležet 
na vašich předchozích zkušenostech, na tom jaké další informace si dovedete získat a kam se případně 
obrátíte o pomoc či radu.

Právě vy jako vedoucí oddílů jste těmi, kteří mohou v oblasti sociálního znevýhodnění napomoci 
spoustě věcí. Musíte ale mít chuť dělat něco, co může přinášet práci navíc, musíte vědět jak na to, 
zkrátka a dobře – musíte být připraveni!

Honza
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 Honzovi od jeho 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. S Honzíkem mají vedoucí občas víc práce, protože nemá z domova 

Typ specifické potřeby %

dítě ze sociálně slabé rodiny 17,5

dítě s chronickým onemocněním (cukrovka, epilepsie, astma nebo jiné onemocnění) 15,1

dítě s hyperkinetickou poruchou (ADHD, „hyperaktivní dítě”) 14,8

dítě s vadou řeči nebo zhoršenou schopností komunikace 8,5

dítě z náhradní výchovy (pěstounská péče, dětské domovy) 7,7

dítě z odlišného sociokulturního prostředí (odlišná národnost, jazyk, náboženství) 7,3

dítě s mentálním postižením 6,5

dítě s autismem či Aspergerovám syndromem 5,9

dítě se zrakovým postižením (když brýle plně nekompenzují „běžný” zrak) 5,8

dítě s tělesným postižením 5,6

dítě nedoslýchavé či neslyšící 5,4
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podpora oddílů

Po celý rok úspěšně fungovala poradna Skautingu pro všechny. Vedoucí, 
kteří potřebují radu či konzultaci týkající se práce s dětmi se specifickými 
potřebami, se na nás mohou obrátit emailem (poradna.spv@skaut.cz) 
nebo telefonicky. Dotazy zodpovídáme písemně, s využitím odborníků, s ni-
miž jsme v kontaktu. Pokud jde o náročnější problém, můžeme nabídnout 
i osobní setkání s odborníkem či členem odboru SpV.

Ahoj, 

chtěla bych se vás optat. Budeme brát na tábor slečnu, která je autistka, 
nikdy s námi na vícedenní akci nebyla ( jen na víkendovce, kde se o ni sta-
ral bratr, a bydleli jsme v chatce). Od rodičů jsme se dozvěděli zajímavé 
věci, shrnula bych je tak, že se snaží dceři pomoci a usnadnit jí život, takže 
za ni dělají skoro vše. Její komunikace s okolím velmi vázne – jak na straně 
k nám v oddíle, tak s rodiči.

Teď k mému dotazu, chtěla bych poradit, jak ošetřit to, kdyby se stalo, že 
mi bez důvodu odejde z tábora, slyšela jsem, že se to u autistů stát může. 
Proto bych chtěla mít minimálně podpisem stvrzeno, že mne rodiče se-
známili se vším, co se jejího chování týče, prostě aby to nebyl problém náš, 
kdyby se něco stalo, ale chyba rodičů, že nám o tom neřekli, nepřipravili 
nás. Řekli jsme jim, že tam bude spousta jiných dětí a že nebudeme mít 
dostatek prostoru se věnovat jen jí. Přemýšlela jsem, že bych sepsala něco 
na papír, ale nejsem si jistá, co by měl obsahovat, aby nám to pomohlo, 
a rodiče to neurazilo. Budu vám vděčná za jakoukoli radu.

Evča

/jeden z dotazů do Poradny SpV/ 
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propagace

Jednou za dva měsíce vycházel informační bulletin Skau-
ting pro všechny. Během roku 2012 takto vyšlo celkem pět 
čísel tohoto bulletinu. Pravidelně v nich informujeme o ak-
tualitách z činnosti odboru, přinášíme rozhovory se zajíma-
vými osobnostmi pracujícími v oblasti specifických potřeb 
dětí a reportáže z našich programů i jiných akcí. Díky pro-
středkům z ministerstva školství mohl zářijový bulletin vyjít 
i v tištěné podobě jako příloha všech skautských časopisů.

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

Facebooková skupina Skauting pro všechny měla na konci roku 2012 téměř 
250 fanoušků. Pravidelně na ní upozorňujeme na aktuální aktivity odboru 
i na jiné zajímavé akce týkající se práce s dětmi se specifickými potřebami.
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Financování

Činnost odboru byla v roce 2012 financována především z prostředků Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Mimochodem 
skautem. Část prostředků do projektu vložil Junák z vlastních zdrojů. Z nich 
byla také financována část administrativních nákladů odboru v rámci pro-
středků vyhrazených pro činnost odborů z rozpočtu Junáka.
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tým odboru Skauting pro všechny

Marie podvalová – knedla

Marie Vlasatá – bedla

Václav Zeman – šík

johana Schovánková – jóža

klára kochová – Miramis

Bára Šolková – Wiwi

Václav Kučera – Kos

Alžběta Hyková – Bětka

Vít Masopust – job (šéf odboru)1

1  tučně jsou uvedeni členové úzkého týmu odboru SpV i v roce 2013
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Co plánujeme v roce 2013

Mimochodem skautem 2 – podali jsme žádost na ministerstvo školství 
na navazující projekt na podporu práce s dětmi se sociálním znevýhodně-
ním. Pokud projekt uspěje, budeme od června do konce roku moci pořádat 
spoustu zajímavých aktivit a hradit je z prostředků projektu.

rozvoj poradenství – v roce 2013 bychom se chtěli intenzivně zaměřit 
na rozvoj poradenství. Fungování Poradny SpV by měla doplnit možnost 
supervizních setkání v několika krajích. Dále budeme pořádat další setkání 
vedoucích oddílů a tematické akce v krajích.

rozvoj krajských buněk – plánujeme také dále rozšiřovat činnost krajských 
buněk. V příštím roce bychom založili alespoň dvě další krajské buňky. Ty 
budou během roku pořádat vlastní akce jako tematické večery a nabízet 
stejnou podporu jako samotný odbor na úrovni kraje.

tematické semináře – kromě semináře Z nevýhody výhoda bychom jednou 
ročně rádi pořádali samostatný seminář na vybrané téma. První z nich 
proběhne v březnu a bude se věnovat tématu poruchy pozornosti s hy-
peraktivitou (ADHD).

rozšíření e-learningového kurzu – pokud uspějeme s projektovou žádostí, 
rádi bychom rozšířili e-learningový kurz o nové téma, práce s dětmi se 
sociálním znevýhodněním. Kurz budou opět moci využít všichni, kdo se 
podílejí na činnosti skautských oddílů.

nové příručky – také bychom rádi připravili nové příručky pro vedoucí. 
Jedna z nich by se měla zaměřit na téma poruchy pozornosti s hyperak-
tivitou (ADHD). Ta druhá na to, jak mohou děti v oddíle komunikovat se 
svými vrstevníky se specifickými potřebami.
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poděkování

děkujeme za podporu:2

Michal baláž – čiča, Marek bárta, ivana bernardová, ondřej bluma –  hurvi, 
Michala blumová – Mišta, Míša čakrtová – Střízla, Anna Deák, tomáš dole-
žel – kewin, Josef Fojt, Lukáš Gajdoš, Judita Hačecká – Judit, Martin hejhal – 
hejkal, Marie hlaváčková, Lukáš Houdek, alžběta hyková – bětka, petra 
hynková, Michael Chytrý, irena janíková – knofla, Martina jetmarová – 
Mauglí, Magdaléna Ježková, daniel jón – tulák, josefína kalousová – pepe, 
eva kohoutová – el, renata kopalová – renča, Miloš kos, pavel košák, Jiří 
Kovalčik, Václav Kučera – Kos, ondřej kupka – dick, anna kuželková – Zou, 
Eva Legnerová – Žluvka, dominik levíček – brankář, Věra linhartová – azu, 
Pavla Mazancová – Mája, eva Měřínská, jana Mieslerová – janča, kateřina 
Musilová - danělka, Barbora Nebáznivá – Bája, Eva Odehnalová, Markéta 
olišarová - jóňa, barbora pelclová – brčko, jarmila póčová – jája, julie 
dominika potůčková – julča, jitka pressová, Zuzana Rejchová, Michala 
rocmanová – káča, Marie Schönfelderová, jana Sloupová, bořek Slunéčko, 
kamila Stojaspalová – Macíček, barbora šolková – Wiwi, tereza tesařová – 
terka, barbora tichavová – rozárka, jana Vachulová, jan Vlasatý, Martin 
Vošmik

2 tučně vytištění spolupracují s odborem i v roce 2013



kontakt

Mail: spv@skaut.cz

Web: spv.skauting.cz

Facebook: www.facebook.com/skautingprovsechny

Těšíme se na
spolupráci s vámi
i v roce 2013!


