Zveřejněno 8. 6. 2021

Odbor duchovní výchovy

Odbor duchovní výchovy ODV) je zřizován výkonnou radou Junáka jako odborný garant
rozvoje duchovního života v českém skautingu. Jeho poslání je zakotveno ve třech
skautských principech, přičemž zejména podpora účinného naplňování prvního
principu – Duty to God – ve skautských oddílech i hnutí jako celku je vlastním obsahem
činnosti ODV. Z toho vyplývá, že má dvě roviny působení, které spolu souvisejí, ale
přesto jsou dobře odlišitelné:
Služba celému hnutí, protože pro každého skauta jsou východiskem tři skautské
principy – a tedy i jeho osobním závazkem je rozvoj vlastního duchovního života,
případně rozvoj duchovního života svěřených chlapců a děvčat.
Pomoc oddílům se zdůrazněnou náboženskou výchovou, v nichž duchovní život
převládající většiny členů má formu nějakého u nás uznaného náboženství.

Nabídka odboru
Obecně
Hlavní formou služby celému hnutí je podíl na tvorbě výchovných
materiálů nového skautského programu, a to jak metodických publikací
(Nikdy nekončící dobrodružství, Kdo jsem), tak vlastních výchovných
nástrojů (Stezky, odborky, hry, programy apod.)
Pro oddíly se zdůrazněnou náboženskou výchovou ODV vydává měsíčník
Na dobré stopě a organizuje (spolu s Klubem Path nder) biblickou soutěž
Stezka písmáků. V ODV také působí ústřední duchovní rádci některých
církví: Adventistů sedmého dne, Českobratrské církve evangelické, Církve
bratrské, Církve československé husitské a Římskokatolické církve.

Při ODV působí jedna ze dvou komisí pro udělování OČK v oblasti
Myšlenkových základů skautingu a historie.
Sekce ODV a jejich koordinátoři
Při ODV působí jedna ze dvou komisí pro udělování OČK v oblasti
Myšlenkových základů skautingu a historie.
vzdělávací akce (Obzor, víkendovky, celostátní semináře typu
Elixír) – Jiří Kolář (Rys)
metodika (pro celé hnutí (Stezky, texty ve skautských časopisech,
odborky), i speciálně pro oddíly se zdůrazněnou náboženskou
výchovou (Liliový kříž, speci cké odborky)) – Jiří Zajíc (Edy)
komunikace (web, měsíčník Na dobré stopě) – Anna Procházková
(Andy)
„k hnutí“ (projekt Hledání 1. principu) – Svatava Šimková (Sluníčko)
mezinárodní aktivity (zahraniční akce, překlady materiálů,
inspirace ze zahraničí) – Vojtěch Dabrowski
Stezka písmáků (soutěž pro podporu zájmu o Bibli) – Roman
Buchtel (Růža)

Metodická podpora
Metodická poradna
Otázky týkající se duchovní výchovy ve skautském oddíle můžete s námi
konzultovat pomocí mailu v této poradně (a nebo přímo s konkrétním
členem ODV). Všechny otázky v této poradně přijímá Edy na e-mailu:
edy@skaut.cz a přepošle je tomu z nás, kdo má k problematice nejblíže
a ten vám na otázku odpoví. Zajímavé a obecně přínosné otázky
a odpovědi zveřejníme.
Metodika Kdo jsem
Kdo jsem je jednou z šesti oblastí, do kterých je Nový skautský program
pro děti ve stezkách a dalších výchovných nástrojích rozdělen. Tato knížka
je další ze série metodických příruček, které sledují stejné dělení
a přinesou náměty a rady pro tvorbu oddílového programu a plnění
jednotlivých bodů skautské stezky.
Nikdy nekončící dobrodružství

Metodický průvodce rozvojem duchovního života – to je podtitul druhé
publikace z řady tématických příloh časopisu Skauting. Zve čtenáře ke
skutečnému dobrodružství objevování a rozvoje vlastního duchovního
života i duchovního rozvoje života dětí a dospívajících.
Archiv metodických materiálů

(úvahy a vůdcovské práce)

Liliový kříž
Liliový kříž (LK) je doplňkem „skautské stezky“ pro skauty/ky křesťany
a současně formou uznání (na způsob vyznamenání) dosažení určité
úrovně duchovního života.
Více o skautském Liliovém kříži

Liliová cesta - zkušební verze
Probíhá testování v oddílech. Zapoj se.
Liliová cesta - zkušební verze

Lesní škola Protos
Web lesní školy

Obzor - skautský duchovně orientovaný kurz
Web kurzu

Trignis - skautské vzdělávací setkání
Web setkání

Časopis Na dobré stopě
Časopis zaměřený na duchovní rozměr skautingu – vydává jej Odbor
duchovní výchovy (dříve Duchovní rada Junáka) již od roku 1990.

Časopis Na dobré stopě

Stezka písmáků
Soutěž, kterou každoročně připravuje Odbor duchovní výchovy Junáka
a spolek dětí a mládeže Klub Path nder. Bratrský web Klubu Path nder
nabízí celý archiv od počátků této znalostní soutěže.
Web soutěže

OČK Myšlenkové základy skautingu

Kdo je členem/členkou odboru
Členové a členky odboru duchovní výchovy
Organizace a její řízení Ústřední orgány
Odbor duchovní výchovy

Odbory Výkonné rady

Kontakt
Můžeš za odbor kontaktovat Jiřího Zajíce - Edyho (edy@skaut.cz ) nebo se obrať
s konkrétním požadavkem na někoho z členů (viz jejich medailonky)
Sleduj či nás kontaktuj na facebookové stránce: Odbor duchovní výchovy Junáka

Důležité odkazy
sdílený Gdisk s materiály ODV
z časopisů a další)

(metodická podpora, Liliový kříž, články

