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Milí,
Skautský institut má za sebou skutečně úspěšný rok. Vyrostli jsme
počtem zapojených dobrovolníků, počtem projektů a počtem uskutečněných akcí. Nese to sebou nekonečné příležitosti k osobnímu
rozvoji, učíme se spoustu nových věcí a spolu s námi se je učí i tisíce
účastníků, kteří se zapojili do našich vzdělávacích, výchovných i kulturních aktivit.
Skauti a skautky po celém světě si berou za své heslo: “Zanechat
svým životem svět o něco lepší, než jak jsme jej našli”. Zní to možná banálně, ale předpokládá to zvláštní důvěru, že každý jednotlivec
může převzít kousek odpovědnosti, že může spatřit smysl v něčem,
co jej přesahuje. Jsem rád, že Skautský institut i v roce 2016 byl čímsi, co může nabídnout pocit smyslu z dobře odvedené práce lidem
všech generací, skautům i neskautům.
Těším se na vše příští, přeji vše dobré v roce 2017!
Miloš Říha – Šípek
Ředitel SI
milos.riha@skautskyinstitut.cz

Co je Skautský institut?
Skautský institut byl založen v roce 1999 jako zvláštní jednotka zřízená ke správě Archivu Junáka. Změny vedoucí k jeho dnešní podobě
přišly až později: od roku 2009 běžel projekt Skautské století, v roce
2012 se k němu přidal cyklus debat Skautská vize. Tyto projekty přešly pod střechu Skautského institutu v roce 2013.
Od té doby se Skautskému institutu neustále rozšiřuje tým i rozsah
činnosti. Zásadní změnou bylo získání prostor na Staroměstském
náměstí v roce 2015. V činnosti nám tím přibyla celá jedna velká
oblast: vytváření míst k setkávání. Setkávání všech generací, setkávání veřejnosti se skautskými hodnotami, setkávání odborníků na
zajímavá témata. Vzniklo tím nesmírně zajímavé a pestré společenství, ze kterého vzešly další současné funkce Skautského institutu:
funkce think-tanku a inkubátoru. V uplynulém roce jsme podobnou činnost začali provozovat i v Olomouci, Brně a Plzni.
Nové výzvy nám připravil projekt Zkušenost totality, podpořený Evropskou unií. Pro jeho realizaci jsme zásadním způsobem čerpali
z té vůbec nejstarší funkce, funkce archivu.
O všech těchto aktivitách se podrobněji dočtete na opačné straně.

Ekonomika v roce 2016
Tržby

1305

* v tis. Kč
Spotřebované nákupy

prodej v čítárně

593

spotřební materiál

zajišťování akcí

712

energie

197

zboží určené k prodeji

Příspěvky
Klub podpodporovatelů

146

Junák – český skaut, z. s.

51

Provozní dotace
EfC - Zkušenost totality

cestovné

620
74
109

1293
64

1780

grafika, tisk, komunikace

1679

služby komunikací

19

pronájmy

89

MHMP – Příhody
pražské přírody

6

Nadace Vodafone

14

Vodafone Czech Republic a.s.

26

Raiffeisenbank - Peníze a/
nebo život

55

Výnosy celkem

Služby

803

3282

konzultační a odborné služby

355

766

Osobní náklady vč. pojištění

1130

Náklady celkem

3226

Výsledek

56

Výzvy pro rok 2017
Skautský institut ve své současné podobě funguje 3 roky a má za sebou dynamický rozvoj. Desítky nových projektů, stovky zapojených
dobrovolníků, tisíce účastníků námi pořádaných vzdělávacích, výchovných a kulturních akcí. Navázali jsme nová partnerství, naše prostory
na Staromáku v Praze se staly skutečným centrem pro téma výchovy
a vzdělávání, v Čimicích jsme otevřeli prostory archivu, kde se střídají
studenti a badatelé.
Rok 2017 bude neméně bouřlivý. Chystáme především podporu vzniku
nových fór SI. Podporujeme týmy v dalších místech ČR při realizaci celé
škály různých programů. Významné bude otevření nového pětipatrového domu SI v centru Brna.
Velkou výzvou pro nás je naše účast v rozjezdu nového projektu s názvem Pražské kreativní centrum, který by měl v následujícím roce oživit
historický Radniční blok.
Chceme se také vrhnout na pole nových technologií, v mnohem větší
míře zprostředkovat programy, které pořádáme, skrze své on-line kanály.
Věříme, že u toho budete s námi. Vítáme nadšené dobrovolníky i nové
přispěvatele do našeho Klubu podporovatelů.

Skautský institut je místo pro setkávání

Začalo to v Praze. Výpůjčkou jsme dostali prostory na adrese Staroměstské náměstí 4. Rozjeli jsme ka
a stali jsme se místem pro setkávání skautů i neskautů. Snažíme se uchopit a vysvětlit měnící se svět.

SI na Staromáku

SI v Olomouci

> v roce 2016 rozšířen na celé patro domu U Zlatého rohu
> otevřeno divadelní Studio SI
> otevírací doba každý den včetně víkendů
> desítky akcí a tisíce návštěvníků každý měsíc

> první Fórum Skautského institutu
> tým zahájil činnost na podzim 2015
> první veřejná akce 25. ledna 2016
> zabývá se občanskou společností

za rok 2016
272 akcí

Skautský institut je think tank

Skautský institut je pestré společenství skautů i neskautů, kteří usilují o rozvoj sebe i ostatních. Zajím
nás nejvíce pálí, rozvíjíme jako sérii přednášek a workshopů s osobnostmi a odborníky. Zabýváme se

Konference Inspiruj skauting

Hledáme Dream Job

> první skautská konference o výchově a vzdělávání v 21. století se uskutečnila 23. 4. 2016
> hosté se věnovali 4 tematickým blokům, patřili mezi ně
Helena Illnerová, Tomáš Gavlas, Josef Petr a další

> jak se rozhodujeme pro budoucí zamě
> představujeme různá pracovní odvětv
řádáme workshopy, které rozvíjejí důlež
dovednosti, v roce 2016 15krát!

í a hledání smyslu

aždoměsíční kolotoč rozmanitého programu, pozvali jsme zajímavé hosty, zařídili jsme kavárnu
. Tato činnost inspirovala týmy v několika městech ČR, které rozjely už tři další tzv. Fóra SI.

SU v Brně

SI v Plzni

> největší dobrovolnický tým Skautského
institutu
> ihned začal pořádat několik akcí do měsíce
> jednotící téma je nejistota

> zatím nejmladší fórum
> tým zahájil činnost v říjnu 2016
> do konce roku stihl 4 akce
> zabývá se rolí člověka v krajině

mají se o okolní svět a snaží se zanechat ho o něco lepší v duchu skautských hodnot. Témata, která
e také jedinečným know-how skautské organizace a jeho potenciálem pro současnou společnost.

Peníze a/nebo život

ěstnání? > o hodnotě peněz
ví a po- a světě financí
žité
> Zdeněk Kudrna, Jan Sokol,
Marek Palatinus a další

Média a společnost

Edupoint

> zkoumáme aspekty médií
v měnícím se světě
> s Taberym, Balšínkem, Jandou, Šídlem, Čermákem, ...

> pravidelné programy o vzdělávání u nás pořádá Eduin
> nové trendy, metody, netradiční příprava učitelů

Skautský institut je inkubátor

Nejsme dokonalá instituce plná dokonalých lidí, kteří dělají dokonalé věci. Jsme instituce, která se sna
rozvoj jsou dva z pilířů samotného skautingu a u nás se naplňují v projektech, ve kterých dáváme kaž

V prostoru

Hledání prvního principu

> téměř dvouletý projekt se zabýval veřejným prostorem
> za dobu trvání připravil řadu tematických výzev pro oddíly,
speciální workshopy a urbanistické vycházky s odborníky
v několika českých městech

> ve spolupráci s Duchovním odborem
se zabýváme „vyššími hodnotami“
> dvoudílný seminář s desítkami proved
> pravidelná diskuzní setkání

Skautský institut je archiv

Stěžejní trvalou činností Skautského institutu je uchovávání a připomínání unikátní paměti českého s
Za více než 100 let skautské historie se událo mnoho, co je hodno připomínání. A minulost především

Archiv Junáka

Zkušenost totality

> zpřístupnil archiv, muzeum a badatelnu v pražských Čimicích
> neustále pokračuje v přijímání a digitalizaci nových materiálů
> zřizuje své zvláštní expozitury v sedmi krajích ČR a formuluje standardy archivářské činnosti v celém Junáku

> komplexní projekt připomínající dilem
> mezi výstupy patří speciální portál Hrd
o skautech padlých v 2. sv. válce; film Sk
návštěvníků; úniková hra na Staromáku

aží ve všem, co dělá, dávat příležitosti k osobnímu a týmovému rozvoji. Dobrovolnictví a osobní
ždému šanci zazářit a objevit své talenty.

Média SI

Program stáží

Junáka > zapojujeme studenty do naší činnosti a ukazujeme, jak to vypadá pod pokličkou
dení
> poprvé v zimním semestru 2016
> absolvovalo 10 stážistů

> připravujeme úrodnou půdu pro mladé
žurnalisty, fotografy, kameramany či střihače
> vzniká SITV - videa po vzoru DVTV
> rozšiřuje se komunita kolem blogu SI

skautského hnutí. Zásadní roli v této snaze hraje Archiv Junáka, který Skautský institut provozuje.
m skýtá mnohá poučení pro další vývoj...

mata totality a střety skautingu s mocí
dinové války shromažďující informace
kauti bez lilie; putovní výstava s tisíci
u; speciální zážitkové programy ad.

Židovský skauting

Svojsík140

> Tiki pokračuje v pátrání
v archivech i v Izraeli
> na webu proto přibývají nové
profily, materiály a přednášky

> připomínka kulatého výročí
> soutěž, vydaná kniha, výstava, speciální mapa
> v září setkání v Orlovech

Skautský institut je díky vaší podpoře
Klub podporovatelů
> v uplynulém roce jsme rozjeli program
dlouhodobé podpory
> moc děkujeme prvním desítkám podporovatelů a patronů, kteří nám již přispívají!
> kromě přispívání samozřejmě také čerpají
výhody, které z jejich členství v Klubu plynou
> všichni jsme se setkali na Vyplutí a na speciální večeři při svíčkách
> všechny možnosti podpory a odměny, které vás za ni čekají, najdete na našem webu

Děkujeme všem partnerům a spoluprac

cujícím organizacím za podporu a spolupráci!
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