
Zveřejněno 22. 5. 2023

Hledám (metodické) tipy, inspiraci na program
a možnosti vzdělávání s tématikou ochrany
a bezpečí dětí

Inspirace

Zalistuj skautskými časopisy

Zde v jednotlivých skautských časopisech najdeš nejrelevantnější články

a celá čísla časopisů, které se vážou k tématu ochrany a bezpečí dětí.

Pokud víš o nějakém článku, který ti zde chybí, napiš nám, prosím, na

bezpeci@skaut.cz

Skauting - časopis pro vedoucí

Prakticky celé číslo únorového Skautingu  v roce 2020 bylo

věnováno tématu ochrany a bezpečí dětí a bezpečné atmosféry

v oddílech

Co dětem nedělat?  (Skauting, únor 2020)

Potřebujeme Kodex jednání dospělých?  (Skauting, únor 2020)

Bezpečná atmosféra v oddílech  (Skauting, únor 2020)

Soukromý pozemek, vstup zakázán  aneb kdy a jak vstupujeme do

soukromí dětí (Skauting, únor 2019)

Moc v mých rukou  (Skauting, únor 2017)

Syndrom vyhoření aneb jak jsem vyhořela a dokázala se znovu

zapálit  (Skauting, říjen 2017)

Moje bezpečí  (Skauting, říjen 2016)

Problematika šikany  (Skauting, prosinec 2012)

Syndrom vyhoření  (Skauting, červen 2012)

Roverský kmen - časopis pro rovery a rangers

Jak pracovat s tématem šikany   (Roverský kmen, červen 2013)

Skaut - časopis pro skauty a skautky
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https://casopis.skauting.cz/archiv/unor-2020
https://casopis.skauting.cz/co-detem-nedelat-496
https://casopis.skauting.cz/potrebujeme-kodex-jednani-dospelych-786
https://casopis.skauting.cz/bezpecna-atmosfera-v-oddilech-1066
https://casopis.skauting.cz/soukromy-pozemek-vstup-zakazan-2069
https://casopis.skauting.cz/moc-v-mych-rukou-1804
https://casopis.skauting.cz/syndrom-vyhoreni-1873
https://casopis.skauting.cz/moje-bezpeci-1762
https://casopisy.skaut.cz/skauting/148#p20
https://casopisy.skaut.cz/skauting/146#p20
https://casopisy.skaut.cz/kmen/343#p20


Média, šlohli mu hesla!   (Skaut, únor 2021)

Zákony internetu   (Skaut, říjen 2020)

Neboj se strachu   (Skaut, červen 2020)

Co je vlastně soukromí   (Skaut, duben 2020)

Moje hranice   (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!   aneb jak se ubránit sexuálnímu násilí

a zneužívání (Skaut, duben 2017)

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   (Světýlko, červen 2019)

Zakázané doteky    (Světýlko, duben 2017)

Když dětem ubližují dospělí    (Světýlko, únor 2017)

Na internet bezpečně    (Světýlko, listopad 2016)

Moje bezpečí - šikana   (Světýlko, říjen 2016)

Poslechni si podcasty

Zde postupně najdeš podcasty na téma ochrana a bezpečí dětí.

Metodika: Podpůrný rozhovor jako nástroj primární krizové intervence

pro laiky

Koukni na krátká videa

Šikana do oddílu nepatří

Možná to není její vina

Eliščiny noční můry
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https://casopisy.skaut.cz/skaut/1038#p10
https://casopisy.skaut.cz/skaut/1019#p20
https://casopisy.skaut.cz/skaut/1010#p16
https://casopisy.skaut.cz/skaut/997#p18
https://casopisy.skaut.cz/skaut/994#p16
https://casopisy.skaut.cz/skaut/979#p26
https://casopisy.skaut.cz/skaut/971#p6
https://casopisy.skaut.cz/skaut/846#p33
https://casopisy.skaut.cz/skaut/829#p22
https://casopisy.skaut.cz/skaut/809#p34
https://casopisy.skaut.cz/skaut/796#p22
https://casopisy.skaut.cz/skaut/779#p21
https://casopisy.skaut.cz/svetylko/998#p14
https://casopisy.skaut.cz/svetylko/984#p12
https://casopisy.skaut.cz/svetylko/964#p14
https://casopisy.skaut.cz/svetylko/828#p10
https://casopisy.skaut.cz/svetylko/808#p10
https://casopisy.skaut.cz/svetylko/795#p20
https://casopisy.skaut.cz/svetylko/786#p19
https://open.spotify.com/episode/6r3LdroWnHOgBTRD2Ep4QQ?si=PMssJgO6RbarR31TTTp49g
https://www.youtube.com/watch?v=uid3cf22i8w&list=PLwrxXR7hvVkglMLkZ-seo3zNz1Js0MK4x&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=mbpmppEo1dA&list=PLwrxXR7hvVkglMLkZ-seo3zNz1Js0MK4x&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=HJOnNTtOXkw&list=PLwrxXR7hvVkglMLkZ-seo3zNz1Js0MK4x&index=3


Kodex jendání dospělých - přiblížení jednotlivých oblastí (postupně

budou přibývat)

Kodex vypráví: vůči skautům a skautkám

Kodex vypráví: vůči jiným dospělým v organizaci

Využij vzdělávání...

...na klíč

Psychické bezpečí v oddíle

Sexuální výchova v oddíle

Kodex jednání dospělých

Jak na rizika a krizové situace při skautské činnosti

...ostatní

Zdravotnické kurzy

Zavítej na Chystám program

V rozšířeném �ltru zadej do druhu aktivity “bezpečí” a najdou se ti

programy s tímto štítkem. Pěknou řádku už jich tam najdeš. 

Také může pomoci vyhledávat v oblasti Co umím a znám (podoblast

Buďme připraveni), Moje kamarádství (podoblast Komunikace mezi lidmi)

nebo Kdo jsem (podoblast Osobní rozvoj). 

Vyzkoušej třeba aktivity:

První pomoc

Nácvik zdravovědy

První pomoc - volání na záchrannou službu

První pomoc - vlastní bezpečnost a autonehoda

Krizová link  a

Příroda

Bezpečnost v přírodě

Nástrahy lesa
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https://youtube.com/shorts/YJLoZvPV3Z4?feature=share
https://youtu.be/TKvBUdJAmuM
https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavani/vzdelavani-na-klic/2021-07/psychicke-bezpeci-deti-v-oddile
https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavani/vzdelavani-na-klic/2021-07/sexualni-vychova-v-oddile
https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavani/vzdelavani-na-klic/2021-07/kodex-jednani-dospelych-a-proc-ho-chceme-mame-znat
https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavani/vzdelavani-na-klic/2021-07/jak-na-rizika-a-krizove-situace-pri-skautske-cinnosti
https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavani/zkousky-kvalifikace/kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-zza
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/co-umim-a-znam/budme-pripraveni/274-nacvik-zdravovedy
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/co-umim-a-znam/budme-pripraveni/312-prvni-pomoc-volani-na-zachranou-sluzbu
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/co-umim-a-znam/budme-pripraveni/311-prvni-pomoc-vlastni-bezpecnost-a-autonehoda
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/co-umim-a-znam/budme-pripraveni/290-krizova-linka
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/priroda-kolem-nas/pobyt-v-prirode/289-bezpecnost-v-prirode
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/priroda-kolem-nas/poznavani-prirody/721-nastrahy-lesa


Oheň, vaření v přírodě

Online svět

Jak na facebookovou bezpečnost

Virtuální stopa

Balíček aktivit od WAGGGS vytvořený za účelem vymezení se vůči násilí na

ženách a dívkách

Její příběh, náš příběh

Není to její vina

Ostatní

Příteli chvátej, SOS

Strastiplná cesta  : 

Rychlý přesun

Asertivní komunikace

Správné chování

https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/priroda-kolem-nas/pobyt-v-prirode/804-ohen-vareni-v-prirode
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/moje-kamaradstvi/komunikace-mezi-lidmi/87-facebookova-bezpecnost-jiz-je-vlozena
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/kdo-jsem/ja-a-muj-zivot/758-virtualni-stopa
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/moje-kamaradstvi/vztahy/846-jeji-pribeh-nas-pribeh
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/kdo-jsem/osobni-rozvoj/602-neni-to-jeji-vina
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/kdo-jsem/osobni-rozvoj/795-priteli-chvatej-sos
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/moje-kamaradstvi/komunikace-mezi-lidmi/816-strastiplna-cesta
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/muj-domov/moje-druzina/389-rychly-presun
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/moje-kamaradstvi/vztahy/775-asertivni-komunikace
https://chystamprogram.skaut.cz/hledat-aktivity/svet-okolo-nas/rozmanitost-sveta/737-spravne-chovani

