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Milí přátelé odboru Skauting pro všechny, 
 
předkládáme vám další výroční zprávu, která shrnuje další, celkově již třetí rok 
fungování odboru Skauting pro všechny. Rychlé prolétnutí všech jejích šestnácti stran 
i podrobné pročtení vám ukážou, že se toho za jeden rok nestalo málo. Díky dalšímu 
projektu hrazenému z prostředků ministerstva školství, díky podpoře Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové, ale i díky dobrovolné pomoci od řady z vás  jsme mohli i 
nadále pokračovat v tom, co jsme si před třemi lety dali za cíl. Zajistit v rámci Junáka 
systematickou podporu vedoucím, kteří již v oddílech mají děti se specifickými 
potřebami, nebo těm, do kterých se tyto děti přihlásily. 
 
I díky této podpoře jsme mohli pokračovat v pořádání seminářů i programů na 
vzdělávacích kurzech, připravili jsme dvě nové příručky, jednu pro vedoucí, druhou pro 
děti v oddílech, opět spolupracovali se vzdělávacím centrem Gemini při jejich tradiční 
Předakci, při které budoucí vedoucí pracují několik dní s dětmi ze sociálně vyloučené 
lokality. Vrhli jsme se i do zbrusu nových vod a připravili konferenci pro zástupce 
ostatních volnočasových organizací o tom, jak se tyto organizace mohou podílet na 
zapojování dětí se specifickými potřebami do běžných kolektivů. Přidali jsme se i k 
velké akci s názvem Týden pro inkluzi, do které se Junák jako organizace zapojil vůbec 
poprvé. Rozšířili jsme podporu odboru do dalších regionů. 
 
Za další rok přibyla řada tváří, se kterými jsme se mohly setkat. Byly mezi nimi tváře 
vedoucích, kteří se teď snad mohou cítit připravenější na to pracovat v oddíle i s dětmi, 
se kterými by si třeba ještě před nedávnem nevěděly rady, ale i tváře dětí, které nemusí 
zůstat stranou a mohou trávit svůj volný čas v kolektivu mezi svými vrstevníky. 
 
Máme z toho všeho velkou radost a víme, že dík za to patří i Vám! 
 
 
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 znevýhodněné. 

 

 

Poslání odboru 
 
Posláním Odboru SpV je 
podporovat vedoucí oddílů 
i oddíly samotné v udržení 
a zkvalitnění podmínek pro 
děti se specifickými po- 
třebami v Junáku. 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura odboru 
 

Tým SpV - úzký tým odboru je odpovědný Zpravodaji VRJ pro program a realizuje aktivity odboru 

dle jeho poslání a základních strategických dokumentů.  Členové týmu se schází na pravidelných 
poradách, jednotliví členové mají na starosti jednotlivé oblasti z činnosti odboru. Pro konkrétní akce 

a aktivity vytvářejí menší týmy složené z odborníků a dobrovolných spolupracovníků odboru.  

 

Regionální buňky SpV - regionální buňky podporují a rozšiřují činnost odboru v regionech. 

Podporují aktivity odboru z centrální úrovně (poradenství, vzdělávání) a pořádají i vlastní akce 

(tematické večery, promítání s diskuzemi). 
 

Rada SpV - orgán složený z odborníků na téma inkluzivní vzdělávání a práce s dětmi se specifickými 

potřebami. Rada sleduje ideové směřování odboru, zda je činnost odboru v souladu s jeho základními 

strategickými dokumenty.   
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Když je skauting pro všechny… 
 

Příběhy dětí se specifickými potřebami ve skautských oddílech  
 

Viki z oddílu Hiawatha, Plzeň  
Viki je čtrnáct. Do našeho oddílu chodí už pátým 
rokem. Takových skautek máme více, ale Viki je 
přeci jen něčím zvláštní. Když na ni zavoláte, 
často se ani neotočí. Kdo ji nezná, může si 
myslet, že je namyšlená. Ale tak to není. Viki 
špatně slyší. Bystrý pozorovatel si brzy všimne 
jejích naslouchadel. Když něco vysvětlujete, Viki 
vám vyloženě „visí“ na ústech. 

Někdy se přeci jen raději zeptá. A to je další její specifikum. Mluví potichu a trochu 
nesrozumitelně. Většina dětí se jí i přesto většinou trpělivě snaží porozumět. Na rozcvičce 
musí být kousek od vůdce, nebo toho, kdo vede rozcvičku. Jinak nemá moc velké problémy. 
Jenom když se něco píská, tak tomu moc nerozumí. Když se koupeme v potoce, nebo tam 
hrajeme nějakou hru, musí mít vyndaná sluchátka a je třeba jí ukázat, nebo dotykem 
upozornit, co má dělat. 

 

 
 

Matěj z Horních Počernic, Praha 

Matěj je patnáctiletý kluk, který chodí do 
skautského oddílu už třetím rokem. Jezdí na tábory, 
víkendy a účastní se i týdenního puťáku na kolech. 
Práce s ním není vždycky jednoduchá, má totiž 
vrozenou poruchu pozornosti s hyperaktivitou a 
poruchu chování. 

Pro Matěje je těžké vnímat okolí a volit vhodné chování k ostatním lidem. Neumí si totiž 
spojovat souvislosti konkrétních míst či situací. Neuvědomuje si často důsledky svého 
jednání i to, že jeho chovaní může být pro určitou situaci nepatřičné. Stále se proto 
vedoucích na něco ptá. Často opakovaně pokládá ty samé dotazy, protože si nezapamatuje 
odpověď nebo ji nemůže přiřadit do odpovídajícího „šuplíku“. 
Naučili jsme se časem, jaké maličkosti můžou při práci s ním výrazně pomáhat. Důležité je 
zadávat mu jednoznačné příkazy a úkoly, aby mu bylo zcela jasné, co po něm chceme a jak 
se má chovat. Také je dobré nepřetěžovat ho něčím, co může zapomenout. Abych uvedl 
příklad – nejprve mu třeba zadáme, ať umyje hrnec, a až potom ať přijde za námi pro další 
úkol. Je důležité být důsledný, a když se Matěj nechová, jak má, a vysvětlování jsme už 
zkusili, nebát se pohrozit mu trestem pro něho odpovídajícím a ten pak důsledně splnit. 
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Highlighty roku 2013: 
 

Projekt Mimochodem skautem 2 

Ministerstvo školství stejně jako v loňském roce vyhlásilo mimořádnou výzvu, do které mohly 
volnočasové organizace podávat projekty na podporu práce s dětmi se sociálním 
znevýhodněním. Stejně jako vloni jsme do výzvy připravili projektovou žádost, která uspěla, 
a díky tomu jsme mohli od června do konce prosince uspořádat spoustu aktivit, mezi kterými 
byly například regionální semináře o ADHD, skupinové supervizní setkání v krajích nebo 
vydání dalších příruček pro vedoucí. 
 

Vznik dalších buněk Skautingu pro všechny 

V roce 2013 jsme se zaměřili i na rozšíření regionálních buněk. Během roku začala působit 
pražská buňka. Chystá se i začátek činnosti buněk v Hradci Králové a v Olomouci. 
 

Setkání přátel SpV 

Poslední listopadový víkend v Pardubicích proběhlo Setkání přátel Skautingu pro všechny. Na 
víkendové setkání se sjeli členové regionálních buněk odboru i další spolupracující 
dobrovolníci. Díky třem společně stráveným dnům se všichni výše zmínění lépe poznali a 
zjistili, co všechno dělá odbor na centrální úrovni. Při společných programech jsme se také 
zamýšleli nad tím, kudy by měla vést další činnost odboru. 

 

Konference Dopoledne inkluze, odpoledne…? 

V neděli 15. září pořádala Rada odboru Skauting pro všechny a vzdělávací centrum Parvula v 
Praze odbornou konferenci k tématu, jak se mohou volnočasové organizace podílet na 
zapojování dětí se specifickými potřebami do běžných kolektivů. Na konferenci se sešli 
zástupci různých volnočasových organizací. Tématem konference bylo zjistit, jaký je současný 
stav zapojování dětí se specifickými potřebami do těchto organizací, jak by tyto organizace 
mohly lépe spolupracovat a co by se mělo změnit, aby se jim s těmito dětmi pracovalo lépe.  

Na základě přednesených příspěvků i výstupů, které vzešly z tematických skupin, nyní 
vznikla třicetistránková studie s názvem „Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích 
neformálního vzdělávání“. Studie si klade za cíl otevřít diskuzi o tématu inkluze v prostředí 
neformálního a volnočasového vzdělávání. 
 

Týden pro inkluzi 

V týdnu od 4. do 10. listopadu se na řadě míst celé republiky konaly akce podporující 
zapojování žáků se znevýhodněním do běžných škol a volnočasových aktivit. Občanské 
sdružení Rytmus a společnost Člověk v tísni pořádaly již sedmý ročník Týdne pro inkluzi, 
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jehož cílem bylo podpořit zapojování dětí s různými specifickými potřebami od tělesného 
postižení, přes mentální postižení po sociální znevýhodnění do běžných škol a volnočasových 
aktivit. Letos poprvé se do programu Týdne pro inkluzi oficiálně zapojili i skauti. V pondělí 4. 
listopadu se v pražské Galerii Langhans uskutečnila řada programů o tématu inkluze v 
neformálním vzdělávání a volnočasových aktivitách. Objevily se v tu i programy připravené 
odborem Skauting pro všechny. Do Týdne pro inkluzi se mohly zapojit i jednotlivé oddíly a 
střediska. 
 
 

Spolupráce s kurzem Gemini na Předakci s dětmi ze sociálně 

vyloučené lokality 

Vůdcovský kurz Castor pořádaný vzdělávacím centrem Gemini pořádal v srpnu pro budoucí 
vedoucí další tradiční Předakci. Účastníci kurzu během ní strávili tři dny s dětmi ze sociálně 
vyloučené lokality Neškaredice nedaleko Kutné Hory. Pomohli jsme kurzu zajistit místo a 
kontakt na místní i odborníky pro přednášku o specifikách sociálního vyloučení. 
 
 

Letošní Předakce pro nás byla opět jiná než ty 

předešlé, tato ještě o trochu více. Zvolili jsme proti 

jiným ročníkům, které pamatuji, místo více 

komunitní i za cenu toho, že bude na místě méně 
dětí a zamířili do lokality s pár obyvateli. 
Nečekejme od Předakce zázraky, k tomu ani nikdy 

nebyla určena. Doufám, že si účastníci z Předakce 

odvážejí trochu lepší pohled na Romy, že o něco více 
přemýšlí o obavě z neznámého, kterou máme každý 

v sobě a že část z toho třeba předají dětem ve svých 

oddílech. 
Jakub Lucký – Jáma 

instruktor VLK Gemini Castor 
 

 

Příprava Strategie Junáka do roku 2022 

Zapojili jsme se do přípravy Strategie Junáka, která má určit jakým oblastem se Junák budě 
věnovat v nejbližších deseti letech. Členové odboru se zapojili do sběru témat i hodnocení 
současného fungování Junáka i do následných setkání, kde se diskutovalo o konkrétních 
cílech a krocích. Poté jsme za odbor připomínkovali první verzi Strategie. Ta má být 
předložena ke schválení na Valném sněmu Junáka na konci března 2014 v Litomyšli. 
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Vzdělávání 
 
V roce 2013 jsme kromě tradičního listopadového semináře Z nevýhody výhoda začali i 
s pořádáním tematických seminářů. První z nich s názvem „ADHD – vím, co s tím?!“ jsme 
uspořádali v březnu v Praze a v listopadu v Českých Budějovicích. 
 
 

Z nevýhody výhoda 
V pořadí již čtvrtý seminář pro skautské vedoucí, na kterém se seznamují s životem osob 
s různými postiženími nebo znevýhodněními a tím, jak s nimi pracovat v oddíle, se konal od 
8. do 10. listopadu v Praze. 
 

 

 

Účast na semináři mi přinesla spoustu skvělých 

zážitků. Poznala jsem skvělé lidi a zažila něco, co 
bych jindy nezažila. Například bych určitě nikdy 

neměla šanci dostat se ke knize pro nevidomé. 
Můžu určitě říct, že mě účast na semináři 

obohatila a jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila. 

 

Nicola Hejdová 
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ADHD – vím, co s tím?! 
Seminář pro vedoucí o práci s dětmi s poruchou pozornosti s hyperaktivitou jsme nejprve 
uspořádali ve dnech 9. a 10. března v Praze. Na podzim jsme jej zopakovali ve dnech 1. až 3. 
listopadu v Českých Budějovicích. Kromě základních informací o ADHD se na něm účastníci 
seznámili i s hrami a programy vhodnými pro děti s ADHD a setkali se s odborníky i 
s vedoucími, kteří mají s prací s těmito dětmi zkušenost.  
 

Sedíme v prostoru roverského klubu Zelená v Dejvicích. Nejprve se obecně seznamujeme s 

poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Během povídání se rozhlížím po místnosti 

a vidím, jak všichni kývají a usmívají se. Mnozí totiž poslouchají přesný popis některých 

svých oddílových dětí. Během dalších bloků nám byl nabídnutý pohled na ADHD z několika 

stran (očima dítěte, rodiče, odborníka a vedoucího). Kromě rozšíření obzorů to bylo užitečné 

i kvůli možnosti diskuze ke konkrétním problémům v oddíle. Jako obzvlášť přínosný 

hodnotím program Tuláka: jeho zkušenosti s dětmi s ADHD byly reálné a jeho rady mi přišly 
praktické a dosažitelné. Mezi tyto bloky byly zařazené, mimo jiné, také dva bloky her 

speciálně určených pro hyperaktivní děti. Hned na další schůzce jsem dvě tyto hry zkusila a 

sklidily velký úspěch, proto opět tleskám užitečnosti poskytnutých aktivit. 
Míša, Praha 

 

 

Programy na vzdělávacích akcích  

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

Během roku 2013 jsme se s našimi vzdělávacími programy zúčastnili celkem 6 kurzů a 

seminářů. Šlo o následující akce: 

 

- ČK Double   

téma: ADHD a práce s různorodým kolektivem 
délka 1,5 h; proveden dvakrát, celkem pro 21 účastníků 

- ČLK Pračolek 

téma: osobnost dítěte, specifické potřeby a práce s různorodým kolektivem 
délka 2 h; proveden dvakrát, celkem pro 26 účastníků 

- VLK Polojasno 

téma: děti se specifickými potřebami, ADHD a Aspergerův syndrom 
délka 2 h; 16 účastníků 

- Světluškovský lesní kurz 

téma: práce s různorodým dětským kolektivem a volitelně ADHD / Aspergerův syndr. 
délka 1,5 h; 17 účastníků 
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- Svatoplukovy pruty 

téma: kampaň proti nenávistným projevům ve společnosti, Hate free culture 
délka 2 h; 8 účastníků 

- Poradní skála 

- program Porucha pozornosti s hyperaktivitou 
délka 1h 15min; proveden dvakrát, celkem pro 15 účastníků  
- program Problémové a nadané děti v oddíle 
délka 1h 15min; proveden třikrát, celkem 35 účastníků 

 
 

Příručky   
V roce 2013 jsme dokončili dvě nové příručky. Jedna je pro vedoucí o práci s dětmi s ADHD v 
oddílech, druhá pro členy dětských oddílů a seznamuje je s běžnými životními situacemi jejich 
vrstevníků s postižením. 
 
Příručky budou v následujícím roce distribuovány společně se skautskými časopisy a následně 
k zakoupení přes Tiskové a distribuční centrum Junáka. Najdete je i ke stažení na našich 
stránkách. 
 

ADHD – vím, co s tím?  

Kdo se snaží řešit výchovné situace související s ADHD, ví, jak je to 
složité a vyčerpávající. Je pochopitelné, že po čase intenzivní práce 
s nevalným výsledkem vedoucí ztrácí trpělivost a propadá 
beznaději. A proto jsme pro vás připravili tuto příručku – abyste 
věděli, jak na to, a abyste viděli v práci s dětmi s ADHD smysl a měli 
z ní radost. 
 
 

 
 

Aby byly zážitky pro všechny!  
V Junáku je v současné době celkem hodně dětí s nějakým 
postižením. To pro nás může být zajímavou zkušeností – dozvíme 
se díky nim mnoho nového, zažijeme mnohdy nečekané věci, 
získáme přátele, kteří nás mohou o hodně obohatit. 
 
Nitka, Majda, Klokan a Kuba nám v této brožuře krátce představí 
několik oblastí a situací, které prožívají trošku jinak. Tato příručka 
chce díky nim přispět k většímu porozumění mezi skautkami a 
skauty, není však všemocná. „Vědět“ je jen prvním malým 
krokem, důležitější je „uskutečňovat“.  
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Regiony 
Podporu, kterou nabízíme vedoucím oddílů, do kterých chodí děti se specifickými potřebami, 
posilují i krajské buňky Skautingu pro všechny. Během roku 2013 fungovaly již ve třech 
městech. 
 

SpV Praha 
Na začátku října proběhlo první setkání pražské buňky SpV. Účastníkům jsme představili 
aktivity odboru SpV a poté s nimi rokovali nad věcmi, na kterých by se buňka mohla podílet. 
Jako svůj úvodní projekt se buňka zaměřila na pomoc s přípravou programů, které byly 
součástí odpoledne o inkluzi ve volnočasových aktivitách, které se v listopadu konalo v Centru 
Langhans v rámci Týdne pro inkluzi. 
 

SpV Brno 
Brněnská buňka Skautingu pro všechny uspořádala ve středu 17. dubna druhý tématický 
večer. Jeho tématem byla komunikace s rodiči. Na podzim navázal další večer o práci s „příliš 
živými dětmi“ a tematický večer, který připravilo občanské sdružení Bezmezí.. Buňka SpV 
Brno se podílela i na přípravách PROVAZu 2013 – setkání vedoucích oddílů, do kterých chodí 
děti se specifickými potřebami, a v létě jednoho dětského tábora, kde členové buňky vedli 
program o dětech se specifickými potřebami.  
 

SpV Plzeň 
Plzeňská buňka připravila svůj první tematický večer na 12. března. Tématem setkání byla 
výměna zkušeností mezi vedoucími, kteří mají v oddílech děti se specifickými potřebami. Ti, 
kdo přišli, si mohli vyzkoušet některé z těchto potřeb na vlastní kůži.  

Dvě členky buňky připravily programy pro zářijové celostátní roverské setkání Obrok, 
které se konalo v areálu vodního hradu Švihov. Programy byly součástí takzvaných 
variabilních programů (Va Pro), které si účastníci mohli vybírat z široké nabídky. Zou a Renča 
připravily program o sociálním znevýhodnění a o práci s dětmi s ADHD. 

 
 

Provaz 2013 
Ve dnech 3. až 5. května proběhlo v Brně druhé setkání všech vedoucích oddílů, do kterých 
dochází i děti se specifickými potřebami. Na programu bylo kromě tradiční výměny zkušeností 
i možnost absolvování skupinové supervize nebo setkání s odborníky na témata týkající se 
práce s dětmi se specifickými potřebami. 
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Poradenství 
 
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@skaut.cz) nebo telefonicky. Dotazy zodpovídáme písemně, s využitím 
odborníků, s nimiž jsme v kontaktu. Pokud jde o náročnější problém, můžeme nabídnout i 
osobní setkání s odborníkem či členem odboru SpV.  
 
 
 
 

Ahoj! 

 

Do našeho střediska chodí kluk, který má diagnostikovaný Aspergerův syndrom. 

Začal k nám chodit už loni na podzim, teď v létě pojede poprvé na tábor. S ostatními 

kluky vychází spíš neutrálně, většinou si ho moc nevšímají, myslím, že jim nevadí. 

Dá se říct, že komunikace s ním je složitá hlavně pro nás vedoucí. Stává se celkem 

často, že narušuje některé hry poznámkami a výkřiky, které ostatní rozptylují, nebo 

nám utíká, když jsme někde na výpravě. S rodiči se snažíme radit o tom, jak s 

chlapcem vycházet, ale plno situací je ve skautu jiných než ve škole nebo v rodině. 

Bojíme se, aby se někde nezranil, nebo se mu něco nestalo. Hlavně teď před táborem 

řešíme, jak vymyslet program tak, abychom to s ním lépe zvládali. 

 

Četli jsme si některé z vašich odpovědí na webu nebo ve skautských časopisech, ale 

potřebovali bychom spíš někoho, kdo by mohl přijít na naši oddílovou radu a probral 

s námi některé věci. Pár informací jsme si už taky četli na internetu, nebo nám je 

řekli rodiče, ale je plno věcí, o kterých bychom raději mluvili s odborníkem. 

 

Byl by někdo takový k dispozici? Mohli byste nám doporučit, s kým řešit konkrétní 

problémy, které s ním máme? 

 

Díky moc předem, ahoj Vašek 

 

/jeden z dotazů, které došly do Poradny SpV/ 
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V roce 2013 jsme v oblast poradenství začali nabízet i dvě zbrusu nové aktivity: 

 

Odborná supervize 
Jednotlivci nebo celé vedení oddílu se mohou setkat se specialistou a mluvit s ním o své práci 
s dětmi a případných problematických situacích. Nabízíme možnost využití odborné 
supervize, která probíhá formou rozhovoru o konkrétních situacích ze života vašich oddílů. 
Smyslem je pomoci vám nacházet nová řešení problematických situací a dát vám zpětnou 
vazbu při vaší práci s dětmi. 
 

Mapování kolektivu – sociometrické šetření  
Vedoucí, kteří by se rádi dozvěděli více o atmosféře mezi dětmi v jejich oddíle, mohou vztahy 
v oddíle lépe poznat pomocí sociometrického šetření, které probíhá pod vedením vyškolených 
lektorů. 

 
 

„Červená se line záře, hřeje ruce, barví tváře…,“ nese se letním podvečerem loukou nedaleko 

Lidečka na Vsetínsku. V kruhu kolem rozhořívajícího se táborového ohně stojí asi čtyřicet lidí. 

Jedna z nich po celou dobu rychle gestikuluje rukama, tři z kruhu ji upřeně sledují. Je to 
tlumočnice do znakového jazyka, která překládá třem neslyšícím účastníkům 
Vůdcovského lesního kurzu Falconeri, o čem se právě zpívá. S dalšími dvěma kamarádkami tak 
překládají veškerý další obsah kurzu – od přednášek a hodnotících setkání až po krátké scénky 

před každou večeří. 
/VLK Falconeri jsme v rámci poradenství pomáhali se 

zapojením tří neslyšících účastníků do jejich kurzu/ 
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Propagace 
 

Jednou za dva měsíce vycházel informační bulletin Skauting pro všechny. Během roku 

2013 takto vyšlo celkem pět čísel tohoto bulletinu. Pravidelně v nich informujeme o 
aktualitách z činnosti odboru, přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi pracujícími 
v oblasti specifických potřeb dětí a reportáže z našich programů i jiných akcí. Díky 
prostředkům z ministerstva školství mohl zářijový bulletin vyjít i v tištěné podobě jako 
příloha skautských časopisů pro vedoucí oddílů. 

Pravidelně publikujeme ve skautských časopisech. Nejvíce se zaměřujeme na časopis 

Skauting, který je určený pro členy vedení oddílů. Články dodáváme i do Roverského kmene. 

Facebooková skupina Skauting pro všechny měla na konci roku 2013 téměř 450 

fanoušků. Pravidelně na ní upozorňujeme na aktuální aktivity odboru i na jiné zajímavé akce 
týkající se práce s dětmi se specifickými potřebami. 

 
 

Financování 
 

Činnost odboru byla v roce 2013 financována především z prostředků Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Mimochodem skautem 2. Část 

prostředků do projektu vložil Junák z vlastních zdrojů. Z nich byla také financována část 

administrativních nákladů odboru v rámci prostředků vyhrazených pro činnost odborů 
z rozpočtu Junáka. 

Díky příspěvku Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme mohli uspořádat dva 

semináře s tematikou ADHD, které proběhly v listopadu 2013 a lednu 2014. Finanční 
příspěvek Výboru směřoval také na vydání publikace "ADHD - vím co s tím", která rozšiřuje 
dopad seminářů i mezi další vedoucí oddílů. 
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Tým odboru Skauting pro všechny 
 

Marie Podvalová – Knedla 1 

Marie Vlasatá – Bedla 

Václav Zeman – Šík 
Jan Žáček - Křeček (koordinátor projektu MŠMT) 

Johana Schovánková – Jóža 
Klára Kochová – Miramis 

Vít Masopust – Job (šéf odboru) 

Petr Novák – Peta-kuta 

 
 

SpV Praha 
Kamila Stojaspalová – Macíček 
Kateřina Sittová – Pampe 
Marie Veselá - Bizi 
 

SpV Brno 
Tomáš Doležel – Kewin 
Jana Mieslerová – Janča 
Dominik Levíček – Brankář 
Věra Linhartová – Azu 
Jarmila Póčová – Jája 
Tereza Tesařová - Terka 

 

SpV Plzeň 
Renata Kopalová – Renča 
Eva Kohoutová – El 
Anna Kuželková – Zou 
Alča - Alena Marcelová 
 
 

Rada SpV 
Barbora Šolková - Wiwi 
Jana Vachulová 
Pavel Košák 
Martin Hejhal - Hejkal  

                                                
1 tučně jsou uvedeni členové úzkého týmu odboru SpV i v roce 2014 
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Co plánujeme v roce 2014 
 

- rozvoj buněk SpV 

V činnosti by měly pokračovat všechny tři stávající regionální buňky. Ty budou přímo v 
regionech pořádat vzdělávací akce a podporovat a síťovat vedoucí oddílů, do kterých chodí i 
děti se specifickými potřebami. Přidat by se k nim měly další buňky v Olomouckém a 
Královehradeckém kraji. 
 

- seminář Z nevýhody výhoda, tematické a regionální semináře 

Kromě dalšího podzimního semináře Z nevýhody výhoda bychom chtěli pokračovat 
v pořádání seminářů k vybraným tématům (ADHD, Aspergerův syndrom) i na regionální 
úrovni. 
 

- školení lektorů  

Uspořádáme školení pro zájemce, kteří by chtěli na kurzech nebo i jiných akcích vést programy 
spojené s tématy, kterým se věnuje odbor Skauting pro všechny. 
 

- putovní výstava  

Pokud se podaří získat dost prostředků, rádi bychom na podzim uspořádali putovní výstavu, 
která by navštívila několik českých i moravských měst a představila příběhy dětí se 
specifickými potřebami, které už dnes chodí do skautských oddílů.  
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I když prší 

blesky srší 

každý v duši 

slunce tuší. 
 

/ Elča / 

 
 
 
 

 

 

Poděkování 
Děkujeme za podporu: 
 

Ondřej Balík, Marek Baxa, Pavla Baxová, Marek Bezpalec, Mirka Bullová, Miklos Csemy, 

Michaela Čakrtová, Petra Čornaničová, Gerd Dimmroth, Kristina Fejková, Markéta 

Fejková, Josef Fojt, Pavlína Hluštíková, Alžběta Hyková, Bohdana Jakubcová, Daniel Jón, 

Josefína Kalousová, Hana Karásková, Miloš Kos, Zdislava Krejčová, Eva Kremlíková, 

Markéta Krísová, Jakub Lucký, Veronika Meitová, Adéla Michková, David Mlčoch, Nela 

Mohoritová, Lenka Mošnerová, Barbora Nebáznivá, Eva Odehnalová, Jitka Pressová, Tereza 

Radinová, Alena Samcová, Anna Semová, Aleš Sedláček, Michaela Skokanová, Barbora 

Staňková, Jiří Steinbauer,Martin Šimáček, Michal Urban, Aleš Vitinger, Jan Vlasatý, Martin 

Vošmik, Jiří Zajíc, Veronika Žáčková, Michaela Žaloudková 

  
tučně vytištění spolupracují s odborem i v roce 2014 

 

 

 

 

Kontakt 

Mail: spv@skaut.cz 

Web: spv.skauting.cz 

Facebook: www.facebook.com/skautingprovsechny 


