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Inspiromat - odkazy na články, videa a hry
s tématikou ochrany a bezpečí dětí
Články ze skautských časopisů a webů
Skauting - časopis pro vedoucí
Prakticky celé číslo únorového Skautingu v roce 2020 a dubnového Skautingu
v roce 2022 bylo věnováno tématu ochrany a bezpečí dětí a bezpečné atmosféry
v oddílech
Jak pracovat s mocí a autoritou v oddíle
Jak netrestat

(Skauting, duben 2022)

(Skauting, duben 2022)

Co dětem nedělat?

(Skauting, únor 2020)

Potřebujeme Kodex jednání dospělých?
Bezpečná atmosféra v oddílech

(Skauting, únor 2020)

(Skauting, únor 2020)

Soukromý pozemek, vstup zakázán.
(Skauting, únor 2019)

aneb kdy a jak vstupujeme do soukromí dětí

Moc v mých rukou

(Skauting, únor 2017)

Syndrom vyhoření
2017)

aneb jak jsem vyhořela a dokázala se znovu zapálit (Skauting, říjen

Moje bezpečí

(Skauting, říjen 2016)

Problematika šikany

(Skauting, prosinec 2012)

Skaut - časopis pro skauty a skautky
Média, šlohli mu hesla!

(Skaut, únor 2021)

Zákony internetu

(Skaut, říjen 2020)

Neboj se strachu

(Skaut, červen 2020)

Co je vlastně soukromí
Moje hranice

(Skaut, duben 2020)

(Skaut, únor 2020)

Kde najdu pomoc

(Skaut, prosinec 2019)

Hranice soukromí (online)

(Skaut, říjen 2019)

Když si někdo ubližuje

(Skaut, červen 2017)

Tvoje tělo je jen tvoje!
duben 2017)

aneb jak se ubránit sexuálnímu násilí a zneužívání (Skaut,

Když ubližují dospěláci

(Skaut, únor 2017)

Na internet bezpečně

(Skaut listopad 2016)

Moje bezpečí - šikana

(Skaut, říjen 2016)

Světýlko - časopis pro vlčata, světlušky a žabičky
Soukromí

(Světýlko, duben 2020)

Kdo mi pomůže

(Světýlko, prosinec 2019)

Alkohol, cigarety, drogy
Zakázané doteky

(Světýlko, červen 2019)

(Světýlko, duben 2017)

Když dětem ubližují dospělí

(Světýlko, únor 2017)

Na internet bezpečně

(Světýlko, listopad 2016)

Moje bezpečí - šikana

(Světýlko, říjen 2016)

Roverský kmen - časopis pro rovery a rangers
Jak pracovat s tématem šikany

(Roverský kmen, červen 2013)

Zpravodajství
Bezpečný skauting: vše, co si potřebujete zopakovat před létem
Skauting, nebo život? O povinnosti k sobě

(2.6.2022)

Alkohol na táboře - máme už v týmu nastavená pravidla?
Šikana v oddíle

(3.6.2022)

(31.5.2022)

(16.5.2022)

Umíme rozpoznat ohrožení bezpečnosti kluků a holek a předcházet mu? Jak nám může
pomoci Kodex jednání dospělých? (29.4.2022)

Předcházet sexuálnímu zneužívání je třeba i ve volnočasové práci s dětmi a mládeží
(14.4.2022)
Využij ke schůzce aktivity na téma ochrany a bezpečí dětí

(18.11.2021)

Tipy na program a hry
Skauting, nebo život - pracovní list pro zamyšlení dospělých průvodců a činovníků

Náměty z Chystám program
Není to její vina

Videa
Šikana do oddílu nepatří
Eliščiny noční můry
Možná to není její vina

Inspirace a materiály ze zahraničí a mezinárodních skautských
organizací
Safe from Harm

- téma WOSM a rozcestník s dalšími odkazy

WAGGGS Safeguarding and Child Protection Policy
Keeping Young People Safe

- materiály a politika britských skautů

Mighty Minds

- metodika pro kanadské vedoucí

Mighty Minds

- program kanadských starších skautek

Mighty Minds

- program kanadských mladších skautek

Mighty Minds

- program kanadských světlušek

Neskautské inspirace a materiály
Máš tip na užitečný materiál, článek, program, odkaz, který tu chybí? Napiš prosím na
bezpeci@skaut.cz .

