pro tábory

INSPIRACE
www.skaut.cz/semafor

: pro tábory

obsah

lidé

3

struktura vedení
kvalifikace vedoucích
mladší účastníci
atmosféra a vztahy
kam se obrátit

3
4
4
5
7

řízení a plánování

8

cíle a zpětná vazba
organizace tábora
hospodaření
zdraví
kam se obrátit

8
9
10
11
12

působení navenek

13

vnější komunikace
připravenost a pořádek
kam se obrátit

13
14
14

program a činnost

15

výchovné prostředí
skautská výchovná metoda
program
kam se obrátit

15
16
18
20

zázemí

21

tábořiště a vybavení
hygiena a ekologie
bezpečnost
kam se obrátit

21
22
23
25

ke všem oblastem

27

struktura vedení

ČLÁNKY V ČASOPISEch

INSPIRACE

•

inspirujte se v celém čísle Skautingu – téma nástupnictví

•

zkuste nástupnictví jako skautský program

•

inspirujte se, jak a kde získat nové spolupracovníky

•

zjistěte, jak je to s mocí při vedení týmu

TED VIDEo

lidé

•

3

zpět na obsah

TED video: Proč nám dobrý vůdce dodá pocit bezpečí, Simon Sinek

kvalifikace vedoucích
ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE
•

zorientujte se ve vzdělávacím systému Junáka – českého skauta (který
typ kurzů je vhodný pro koho)

•

najděte si kurz na míru na webu vzdělávacích akcí, který je primárním
zdrojem informací o vzdělávacích akcích + obvykle vychází ke konci
roku jako příloha časopisu Skauting i tištěný přehled tou dobou
plánovaných kurzů na následující kalendářní rok

•

poplatek za VZA vám zčásti nebo úplně může proplatit středisko či VOJ

ČLÁNKY V ČASOPISEch
•

zkuste si vychovat hospodáře, nejen střediskového

mladší účastníci

INSPIRACE

ČLÁNky V ČASOPISEch
•

lidé

4

zpět na obsah

zapojte holky a kluky do chodu tábora

atmosféra a vztahy

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE
•

využijte možnost supervize (např. při nesouladu v týmu, pro řešení
společného problému aj.)

ČLÁNky V ČASOPISEch

INSPIRACE
lidé

5

zpět na obsah

•

zlepšete se v týmové komunikaci

•

podívejte se, proč je dobré znát potřeby jednotlivých věkových skupin
(od benjamínků po oldskauty)

•

pracujte s vnitřní motivací členů týmu

•

zjistěte, jak týmové role pomohou v efektivním dělení činností na
táboře

•

rozhodněte se, návštěvy na táboře – ano či ne?

•

podívejte se, jak se dá pracovat s konflikty mezi vedoucími

•

naučte se, jak hlídat sám sebe v rámci psychohygieny – důležitá je
prevence, aby nejen tábor nevyčerpal vedoucí příliš

•

relaxujte na táboře, jde to i v roli vedoucího

•

inspirujte se, jak budovat vztahynejen mezi členy navzájem, ale i mezi
členy a vedoucími

atmosféra a vztahy

TED VIDEo

INSPIRACE
lidé

6

•

TED video: O překvapivých vědeckých poznatcích o motivaci, Daniel
Pink

•

TED video: Naslouchej, uč se – až potom veď, Stanley McChrystal

LITERATURA

zpět na obsah

•

PINK, Daniel H. Pohon. Anag, 2018. (motivace)

•

KOFMAN, Fred. Vědomý business. Portál, 2010. (komunikace)

•

MALONE, Paul B. Mějte je rádi a veďte je. Práce, 1991.

Pozn.: Koukněte také na inspirace níže v oblasti „zázemí“, týkající se
bezpečnosti dětí, která s atmosférou a vztahy velmi souvisí.

kam se obrátit

V případě, že nenajdete odpověď na své otázky na Křižovatce či ve
středisku, okrese nebo kraji, nabízíme vám kontakty ústředních týmů.
Zároveň také můžete využít některé FB stránky a skupiny, kde svůj dotaz
můžete položit širší skupině skautů a skautek. Pro osobní řešení vašich
situací v oddíle můžete využít některou z celostátních akcí.
E‑MAIL

INSPIRACE

•

v oblasti personalistiky neváhejte v případě dotazu napsat na
personalistika@skaut.cz

•

zvlášť můžete napsat na mentoring@skaut.cz či koucink@skaut.cz

•

pro oblast vzdělávání můžete napsat na vzdelavani@skaut.cz

•

potřebujete‑li poradit v oblasti dětí se specifickými potřebami, obraťte
se na odbor Skauting pro všechny: poradna@skaut.cz

FB STRÁNKY

lidé

•

7

zpět na obsah

Skautská personalistika – pro všechny zabývající se tímto tématem –
získávání lidí, péče o ně, jejich vzdělávání, vyhodnocování spolupráce
a mnoho dalšího

cíle a zpětná vazba

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE
•

poskytujte podporu a zpětnou vazbu rádcům a rádkyním družin při
přípravě programů (web Chystamprogram.cz, rádcovský zápisník,
setkání, kurzy, a další – vše na webu radce.skaut.cz)

•

využijte kompetence skautské výchovy jako inspirace pro stanovení
výchovných cílů tábora (+ jak souvisí kompetence se stezkami)

ČLÁNKY V ČASOPISEch

INSPIRACE
řízení
a plánování

•

jak dobře naplánovat tábor

•

zapojte děti do plánování tábora

•

přečtěte si, jak zapojit rádce a rádkyně nejen do plánování tábora

•

konkrétní příklady, jak nastavovat výchovné cíle (proč plánovat, kde
získat náplň tábora jak nastavovat cíle)

•

zjistěte rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou (popisný jazyk,
přímé/nepřímé otázky a další)

•

zkuste některý z tipů, jak získat zpětnou vazbu od dětí

•

inspirujte se, jak dlouhý tábor je možný a jaké má jeho délka přínosy

LITERATURA
•

REITMAYEROVÁ, Eva a Věra BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Portál,
2015.

Video

8

zpět na obsah

•

video: zjistěte, co plánování vůbec obnáší

organizace tábora

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE
•

INSPIRACE
řízení
a plánování

zkontrolujte si, na co nezapomenout při plánování tábora z pohledu
administrativního

ČLÁNKY V ČASOPISEch

9

zpět na obsah

•

zjistěte, jak delegovat a zároveň pak vše nedodělávat za ostatní

•

odškrtejte si postupně všechna povolení k táboru, která jsou potřeba

•

podívejte se, co vše je třeba včas zohlednit a zařídit při organizování
tábora (místo, stavba, kuchyně…)

hospodaření

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE

INSPIRACE
řízení
a plánování

•

nahlédněte do části věnované hospodaření ve směrnici k táborům

•

ujistěte se, zda máte vyúčtování tábora pod kontrolou

•

snadno zvládněte hospodaření tábora díky on‑line nástroji h.skauting
(kde se dají řešit i cestovní příkazy)
> přečtěte si, jaké východy h.skauting přináší

•

projděte si metodický list k dokladům v účetnictví či jiné metodické
listy k hospodaření, dle toho, v jakém tématu potřebujete zorientovat

•

S přemýšlením, kde a jak žádat o peníze vám pomůže článek Co za
zdroje mám a jen nevidím?, nebo se můžete také poradit s ostatními
skauty ve FB skupině Zdroje pro skauty

ČLÁNKY V ČASOPISEch

10

zpět na obsah

•

popřemýšlejte, jak si do budoucna vychovat lidi se zájmem
o hospodaření

zdraví

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE

INSPIRACE
řízení
a plánování

11

zpět na obsah

•

přečtěte si podmínky pro zdravotnické a hygienické zajištění akce,
ošetřovny a izolace ve Směrnici k táborům a konkrétněji o zdravotnické
kvalifikaci ve Směrnici ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích
akcí

•

nemáte‑li ještě zdravotnický kurz, vyberte si dle možností

•

mrkněte do příručky od Červeného kříže a přečtěte si například,
jak by měla vypadat práce zdravotníka na zotavovací akci a jakou
zdravotnickou dokumentaci máte na táboře mít

•

zorientujte se (nejen jako zdravotník v ochraně osobních údajů

kam se obrátit

V případě, že nenajdete odpověď na své otázky na Křižovatce či ve
středisku, okrese nebo kraji, nabízíme vám kontakty ústředních týmů.
Zároveň také můžete využít některé FB stránky a skupiny, kde svůj dotaz
můžete položit širší skupině skautů a skautek. Pro osobní řešení vašich
situací v oddíle můžete využít některou z celostátních akcí.
E‑MAIL

INSPIRACE
řízení
a plánování

•

v oblasti personalistiky (např. vedení porad apod.) se obraťte na
personalistika@skaut.cz

•

ohledně plánování výchovných cílů se obraťte na svého výchovného
zpravodaje na středisku nebo činovníka/činovnici, který/á má tuto
oblast v gesci

•

v oblasti financí a hospodaření případně napište na hospodareni@
skaut.cz

•

v oblasti fundraisingu a získávání jiných zdrojů financování činnosti se
obracejte na fundraising@skaut.cz

FB SKUPINY A STRÁNKY

12

zpět na obsah

•

Skautská personalistika – pro všechny zabývající se tímto tématem –
získávání lidí, péče o ně, jejich vzdělávání, vyhodnocování spolupráce
a mnoho dalšího

•

Hospodaření pro skauty (pro ty, kteří se v jednotce zabývají
hospodařením)

vnější komunikace

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE
přemýšlejte, má návštěvní den na táboře své místo? – zvažte přínosy
a omezení, která se pojí s oběma variantami

•

zkuste tipy, jak pracovat s rodiči

•

vyzkoušejte 10 tipů pro lepší spolupráci s rodiči

•

projděte si vše potřebné jako podklad pro propagaci vašeho oddílu,
tedy i tábora

•

využijte pro váš web nově vytvořené šablony

•

vyberte si skautské komunikační kanály, které můžete využít

ČLÁNKY V ČASOPISEch

INSPIRACE
působení
navenek

•

•

přečtěte si tipy na zlepšení komunikace s rodiči na základě zpětné
vazby od nich

literatura

13

zpět na obsah

•

metodika k tomu, jak získat nováčky, Barbora Tichavová (Rozárka) a kol.

•

metodika zapojení dospělého nováčka do skautské činnosti: Dospělí
vítáni, Boubín J. a kol

připravenost a pořádek
ČLÁNKY V ČASOPISEch
•

podívejte se, jaká povolení k táboru potřebujete

•

buďte na táboře šetrnější k životnímu prostředí

kam se obrátit
V případě, že nenajdete odpověď na své otázky na Křižovatce či ve
středisku, okrese nebo kraji, nabízíme vám kontakty ústředních týmů.
Zároveň také můžete využít některé FB stránky a skupiny, kde svůj dotaz
můžete položit širší skupině skautů a skautek. Pro osobní řešení vašich
situací v oddíle můžete využít některou z celostátních akcí.
E‑MAIL

INSPIRACE
působení
navenek

•

ohledně komunikace, grafiky, propagace se můžete obrátit na
komunikace@skaut.cz

•

ohledně pořádání udržitelných akcí se můžete obrátit na
pusa@skaut.cz

FB SkupinY

14

zpět na obsah

•

Bavíme se o skautské grafice – pro ty, kdo řeší a zajímá je skautská
grafika a vše kolem ní

•

Bavíme se o propagaci skautingu – pro ty, kdo řeší v jednotce
propagování skautingu nebo je to zajímá

výchovné prostředí
ČLÁNKY V ČASOPISEch
•

osvěžte si, k čemu je táborový řád, a jak ho dětem správně vytvořit/podat

•

přečtěte si to tom, proč se trestání míjí účinkem a jak dát klukům
a holkám najevo, že se něco nepovedlo.

•

přečtěte si názor, proč je odměňování svým způsobem trestem

•

popřemýšlejte, zda lze vychovávat i jinak, než bodováním
> p
 řečtěte si zkušenost skautů s táborem bez bodování a celotáborové
hry

•

přemýšlejte nad významy symbolů, tradic a rituálů

•

inspirujte se například i rituály od Ligy lesní moudrosti

•

nadchněte se pro iniciační rituály

•

vyhněte se rizikům slibových rituálů a inspirujte se, jak na ně

•

vyzkoušejte si udělat z táboření hlavní program
> p
 řečtěte si zkušenost suchdolských skautů

•

zapojte kluky a holky do příprav a chodu tábora

•

inspirujte se, jak tábor přizpůsobit, aby bylo všem na táboře dobře

LITERATURA

INSPIRACE
program
a činnost

15

•

KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. Spirála, 2008.

•

ALDORT, Naomi. Vychováváme děti a rosteme s nimi. Práh, 2010.

•

PLOTKIN, Bill. Příroda a lidská duše. Maitrea, 2014.

videa

zpět na obsah

•

krátké úvahy a tipy k motivaci

•

TED video: O překvapivých vědeckých poznatcích o motivaci, Daniel Pink

•

záznam z přednášky Tomáše Řeháka – Špalka na ELŠ: O motivaci
(nejen) ve skautském prostředí

•

záznam z diskuze SU v Brně: Na rozcestí vnitřní a vnější motivace

skautská výchovná metoda
ČLÁNKY na křižovatce
•

připomeňte si, co jednotlivé body SVM znamenají a jak je v oddílové
činnosti podpořit

•

mrkněte na tipy k podpoře skautské výchovné metody a odkazy na
další metodiky

•

zorientujte se v symbolických rámcích pro světlušky, vlčata a žabky

•

mrkni, co ze stezky lze na táboře snadno splnit

•

dejte klukům a holkám příležitost plnit skautské odborky na táboře

ČLÁNKY V ČASOPISEch

INSPIRACE
program
a činnost

16

zpět na obsah

•

připravte tábor, kde podporujete všechny body skautské výchovné
metody

•

pohovořte s rádci a rádkyněmi o skautské výchovné metodě

•

prolistujte časopis se zaměřením na družinový systém: proč je dobré
mít málo četné šestky? Jak fungují šestky a jak má vypadat jejich
vedoucí? Proč by měli být rádci a rádkyně vrstevníky členů družiny
a kde je najít? Jak být rádcům a rádkyním oporou, jakými prostředky
tomu mohu pomoci?

•

zjistěte, jakou roli hrají družiny při budování oddílové demokracie

•

inspirujte se, jak může družinový systém vypadat v praxi (a co dělat,
když si myslíme, že to v našem oddíle nejde)

•

pouvažujte nad tím, jakou roli má symbolický rámec tábora

•

přečtěte si, s jakými hrdiny při oddílové činnosti pracovat

•

přemýšlejte, zda‑li nepodporujete symbolickými rámci stereotypy

•

inspirujte se, jak na výchovu v/k přírodě s jednotlivými výchovnými
kategoriemi (od benjamínků po rovery)

skautská výchovná metoda
ČLÁNKY V ČASOPISEch
•

spolupracujte s dalšími komunitami, „projektujte“ nejen pro jiné ale
ve spolupráci s nimi

•

zkuste v dětech probouzet aktivní občany

•

berte tábor jako příležitost osobního rozvoje, třeba skrze odborky

•

zapojte stezku do programu tábora

•

seznamte se s výzvami, které můžete plnit na táboře

•

stavte autoritu na partnerském vztahu s dětmi

LITERATURA

INSPIRACE
program
a činnost

•

Tichou poštou, Věra Voňavková – Mauglí

•

Skautský slib, Petr Hájek – Balú

•

Příběhy ke skautskému slibu a zákonu, Jiří Zajíc – Edy
včetně zpracovaných audionahrávek a metodiky

•

Skautský dobrý skutek: Jak na to (a proč)?, kolektiv autorů projektů
Skauti na Zemi a Skautský dobrý skutek, TDC, 2016

•

Symbolický rámec podle 3. B., Petr Klápště – Hříbek, Kateřina
Hořavová – Káča

•

Družinový systém, Ondřej Kupka – Dick

•

Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek

•

Příroda kolem nás, Petr Klápště – Hříbek

•

Děti venku v přírodě: ohrožený druh?, Petr Daniš

•

The Scout Method (Skautská výchovná metoda), WOSM (publikace je
v angličtině)

videa

17

zpět na obsah

•

TED video: podívejte se, jaký má efekt, když kluci a holky dostanou moc
do svých rukou

•

Perplex: Zamyšlení o hravosti ve skautingu, Tomáš Řehák (Špalek)

program

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE
•

hledejte inspiraci ve skautských výchovných nástrojích pro dané věkové
kategorie
> benjamínci (pěšinka, metodické materiály, časopis Ben Já Mína atd.)
> vlčata a světlušky (cestička, stezka, časopis Světýlko, metodické
materiály, vlčci a světýlka, …)
> skautky a skauti (stezky, metodické materiály, časopis Skaut,
odborky, rádcové, …)
> roveři a rangers (výchovné nástroje, odborky, metodické materiály,
časopis Roverský kmen, …)

•

podívejte se na přehled metodických materiálů a článků k duchovní
výchově v oddíle (jak na ni, příběhy, pohádky, povzbuzení do práce)

ČLÁNKY V ČASOPISEch

INSPIRACE
program
a činnost

18

zpět na obsah

•

přečtěte si, jak podpořit všestrannost skautské výchovy (se stezkou
i bez ní)

•

mrkněte na to, jak vést vlčata a světlušky, aby toho nebylo na ně až
moc

•

zamyslete se, jak zprostředkovat členům duchovní život jako
dobrodružství

•

inspirujte se, jak připravit táborový program plný dobrodružství a jaké
typy programů mají dobrodružný potenciál

•

vyzkoušejte si udělat z táboření hlavní program
> přečtěte si zkušenost Suchdolských skautů

•

zapojte kluky a holky do příprav a chodu tábora

•

mrkněte na 10 rad pro pohodový harmonogram

•

zpestřete si táborové dny se zahraničními skauty

•

připravte se na to, když vám na táboře prší

program

LITERATURA
•

přečtěte si metodiky k různým oblastem (nejen) skautské stezky: Co
umím a znám, Kdo jsem, Můj kamarád, Můj domov, Svět okolo nás,
Příroda kolem nás

•

Skautské odkazy: Metodika výchovy historií. Petra Kubíková – Tkanička
a kol.

•

Nikdy nekončící dobrodružství, Jiří Zajíc – Edy

•

MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. Portál, 2015.

•

SETON, Ernst T. Dva divoši. různá vydání

•

KIRCHNER, Jiří. Psychologie prožitku a dobrodružství: pro pedagogiku
a psychologie. Computer Press, 2009.

web

INSPIRACE
program
a činnost

•

Projděte si oblast „Program“ na webovém nástroji Globální kompas
(krátký škálový dotazníček vás provede tématy k zamyšlení a po
vyplnění doporučí, co můžete udělat pro zlepšení)

•

Inspirujte se aktivitami a sestavte svůj program na webu Chystám
program.cz (hledejte aktivity podle výchovných cílů, oblastí ve stezce
a dalších indikátorů)

video

19

zpět na obsah

•

TED video: o 5 nebezpečných věcech pro děti, které byste je měli nechat
dělat

kam se obrátit

V případě, že nenajdete odpověď na své otázky na Křižovatce či ve
středisku, okrese nebo kraji, nabízíme vám kontakty ústředních týmů.
Zároveň také můžete využít některé FB stránky a skupiny, kde svůj dotaz
můžete položit širší skupině skautů a skautek. Pro osobní řešení vašich
situací v oddíle můžete využít některou z celostátních akcí.
E‑MAIL
•

na některý z příslušných programových odborů nebo na e‑mail
program@skaut.cz

FB SKUPINY A STRÁNKY

INSPIRACE
program
a činnost

20

zpět na obsah

•

skautské vzdělávání

•

Časopis Ben Já Mína – pro vedoucí pracující s benjamínky

•

Odbor vlčat a světlušek – pro všechny pracující s touto věkovou
kategorií

•

Rovernet – pro rovery a rangers

•

Ekologický odbor – pro všechny zabývající se tématem ekologie
v jednotkách

•

Odbor duchovní výchovy – pro všechny zabývající se duchovní
výchovou v jednotkách

•

Skauting pro všechny – pro zájemce novinek v oblasti dětí se
specifickými potřebami

•

SkautFórum (Diskuzní fórum pro všechny skautské vedoucí)

tábořiště a vybavení

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE
•

vyhledejte si základnu či tábořiště, či mrkněte na pozemky Junáka
určené pro tábořiště

•

přečtěte si polemiku o tom, zda jezdit na stejné tábořiště každý rok

•

zkuste požádat o finanční pomoc (chcete‑li dát do pořádku
např. pozemky, včetně budov na nich postavených)

•

zjistěte, jak na inventarizaci nejen táborového vybavení ve středisku

ČLÁNKY V ČASOPISEch

INSPIRACE
zázemí
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•

zjistěte, zda chcete a můžete tábořit na vlastním
> čtěte, proč to má smysl

•

přečtěte si proč je dobré s dětmi vytvářet táborové stavby vlastníma
rukama

•

projděte si přehled, jaké typy staveb na táboře můžete postavit

•

mrkněte, jak správně zacházet s nářadím a jaké táborové stavby
můžete postavit

LITERATURA

zpět na obsah

•

DUŽÍK, Miroslav. Táborové stavby I. Mravenec, 2004.

•

DUŽÍK, Miroslav. Táborové stavby II. Mravenec, 2004.

•

DUŽÍK, Miroslav. Uspořádání tábora. Mravenec, 2004.

•

DUŽÍK, Miroslav. Táborové nářadí a pomůcky. Mravenec, 2005.

•

VOSÁTKA, Mirko. Tábornická encyklopedie. Mladá Fronta, 1985.

hygiena a ekologie

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE
•

přečtěte si hygienické podmínky táboření ve Směrnici k táborům

ČLÁNKY V ČASOPISEch
•

přečtěte si, jak zapojit děti do příprav jídla – od jeho plánování až po
reflexi celého procesu

•

inspirujte se různými náměty na vaření v přírodě

•

podívejte se na to, jak sestavovat jídelníček

•

zamyslete se nad příběhy potravin a inspirujte se, jaké kroky ke změně
můžeme v našem stravování podniknout

•

zvažte, zda zařadit nejen jako očistu těla také saunování

•

mrkněte na tipy, jak být na táboře šetrnější k životnímu prostředí

•

inspirujte se, jak zacházet (i kreativně) s odpadem na táboře

LITERATURA

INSPIRACE

•

PUSA – příručka udržitelných skautských akcí, Jana Malinová,
a Vendula Menšíková, 2020

web
•

zázemí

22

zpět na obsah

Projděte si oblast „Odpovědné spotřeby a financování“ na webovém
nástroji Globální kompas (krátký škálový dotazníček vás provede
tématy k zamyšlení a po vyplnění doporučí, co můžete udělat pro
zlepšení)

bezpečnost

ČLÁNKY NA KŘIŽOVATCE

zázemí

mrkněte, co všechno se dá pojistit

•

nezapomeňte si pojistit majetek a zvažte u pojištění za škodu
dopojištění činovníků, kteří nejsou pojištěni z titulu své funkce

•

seznamte se s návrhem Kodexu jednání dospělých a proberte
v oddílové radě, jak si s jeho „dodržováním“ stojíte. Seznamte
s Kodexem i další dospělé členy vašeho tábora.
> přečtěte si úvahu Potřebujeme kodex jednání dospělých?

•

domluvte si tematický vzdělávací program k psychickému bezpečí

•

podívejte se na pravidla k výzvám ve skautských stezkách
(bezpečnostní pravidla k používání výzev v programu)

•

chystáte se tábořit v cizině, nebo mít zahraniční návštěvu? Mrkněte
na pár informací a podporu od zahraničního oddělení Junáka, které se
vám mohou hodit.

ČLÁNKY V ČASOPISEch

INSPIRACE
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•

zpět na obsah

•

Co může dětem ublížit a jaká je prevence? Přečtěte si v Moc v mých
rukou, Co dětem nedělat a další tematické články

•

naučte se reagovat na to, když se dětem na táboře stýská

•

přečtěte si, jaká nebezpečí nás na táborech mohou čekat, a jak se na ně
připravit

•

inspirujte se, jak si vytvořit krizový plán

•

zamyslete se nad tím, jak bojovat Skautingem proti cigaretě

bezpečnost

LITERATURA
•

KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Portál, 2011.

E‑LEARNING

INSPIRACE

•

shlédněte některé z videí ve Skautském e‑learningu věnovaných
bezpečnosti (pohyb na pozemních komunikacích, práce s nástroji,
skladování potravin, …)

video

zázemí

24

zpět na obsah

•

podívejte se, proč je důležité pečovat o duševní zdraví a učit se
emocionální první pomoci

kam se obrátit

V případě, že nenajdete odpověď na své otázky na Křižovatce či ve
středisku, okrese nebo kraji, nabízíme vám kontakty ústředních týmů.
Zároveň také můžete využít některé FB stránky a skupiny, kde svůj dotaz
můžete položit širší skupině skautů a skautek. Pro osobní řešení vašich
situací v oddíle můžete využít některou z celostátních akcí.
E‑MAIL

INSPIRACE
zázemí
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zpět na obsah

•

je‑li téma vašeho zájmu psychická bezpečnost, obraťte se na bezpeci@
skaut.cz

•

nevíte‑li si rady s registrací, skautISem, skautskými weby, obraťte se na
registrace@skaut.cz

•

nebojte se kdykoli podívat do nápovědy skautISu a dalších nástrojů
– napoveda.skaut.cz

•

v oblasti udržitelného rozvoje a šetrnosti k životnímu prostředí vám
může poradit odbor Skauti na Zemi skautinazemi@skaut.cz nebo
ekologický odbor ekoodbor@skaut.cz

•

v případě závažného problému, se kterým si nedokážete poradit,
volejte skautskou krizovou linku tel. 737 205 520

•

v tématu udržitelných skautských akcí se obrať na pusa@skaut.cz

kam se obrátit

FB SKUPINY A STRÁNKY

INSPIRACE
zázemí
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zpět na obsah

•

Skautská tábořiště – reality (pro zájemce hledající pozemky vhodné na
skautská tábořiště do vlastnictví)

•

Skautská tábořiště – pronájem (pro zájemce hledající či nabízející
skautská tábořiště k pronájmu)

•

SkautIS a informační technologie (pro zájemce o IT obecně a informace
o skautISu)

•

Zdroje pro skauty (určená pro sdílení potenciálních zdrojů na
financování skautské činnost)

•

Skautská kuchyně 2.0 (sdílení zkušeností, tipů, inspirace a diskuze pro
skautské dobrovolníky v oblasti tábornického vaření)

•

Udržitelné skautské akce (skupina pro sdílení dobré praxe udržitelného
skautského počínání)

ke všem oblastem

Tady najdete celostátní akce, které vás mohou podpořit ve vašem působení
ve skautingu, ať už zastáváte jakoukoliv pozici. Zároveň nabízíme zdroje
další inspirace dle vaší potřeby a uvážení.
Akce tématicky odpovídající více oblastem
•

Elixír pro vedení oddílů

•

HelpDesk pro členy a členky střediskových rad (tedy i vedoucí oddílů)

•

Poradní skála pro vedoucí světlušek a vlčat

•

Žirafy pro rádce a rádkyně

Další zajímavé odkazy (stránky, FB, nástroje, příručky, …)

INSPIRACE
27

zpět na obsah

•

SkautFórum – FB skupina určená především pro skautské vedoucí
a další činovnictvo, která je inspirativním a diskuzním prostorem

•

Vodní skauti ČR – FB skupina zaměřená na vodní skauting

•

www.TED.com – záznamy z krátkých (10 minut) přednášek na
nejrůznější témata

•

http://www.ymca.cz – informace k táborům i z jiného zdroje

•

brožura skautských benefitů, nástrojů, podpory

•

skautské časopisy pro jednotlivé výchovné kategorie – najdete v nich
tipy na programy, metodické články na různá témata, možné přístupy
k výchově, aktuální témata, která hýbou organizací, a další

Budeme rádi, když se s námi
podělíte prostřednictvím e‑mailu
kvalita@skaut.cz o jakýkoliv další
článek, video či knihu, které by zde
podle vás neměly chybět.
Kromě toho nám prosím dejte
zpětnou vazbu na celý Semafor,
abychom ho postupně mohli
přizpůsobit vám, kteří ho chcete
dále používat.

