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Pro koho je roverský program
• V roverském programu počítáme s těmito cílovými skupinami

• Kmen
• Roverská družina
• Volné roverské společenství
• Roveři a rangers pracující v oddíle
• Roveři a rangers - jednotlivci

• Počítá se s tím, že mnozí R&R jsou vytížení u oddílů
• Roverský program nestojí pouze na činnosti roverských kmenů



4 ROVERSKÝ 
PROGRAM

Tři služby a oblasti roverské cesty
• Roverský program je rozdělen do tří základních služeb a je 

navázán na koncept kompetencí, na kterých stojí celý 
výchovný program:

• Tyto tři služby jsou:
• Služba sobě
• Služba druhým
• Služba Bohu/hodnotám                                                           

vyšším než materiálním.
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Roverský program v heslech
ROVERSKÝ ZAČÁTEK Vstup do světa roveringu
VÝZVY Překonej sám sebe
PROJEKTY Buď součástí týmu
ODDÍL Předej dál, co jsi dostal
ZAHRANIČÍ Vyjeď za hranice
KURZY A AKCE Podívej se někam jinam
ZÁVODY A SOUTĚŽE Poměř se s ostatními
ODBORKY Ukaž, co umíš
PRŮVODCI Nejsi na to sám
KMEN Buď v obraze
ROVERNET Buď ve spojení
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Nový Rovernet
• Zcela  nový  web  pro  rovery  a  rangers
• S  propojením  na  křižovatku  a  komunitní sítě
• S fungující správou
• Obsahující  databáze  pro  všechny části roverského programu

• Databáze výzev a projektů
• Databáze soutěží a závodů
• Databáze  kurzů  a  celostátních akcí
• Databáze  zahraničních  aktivit

• Vyvíjený společně s dalšími připravovanými weby
• Realizace během roku 2012, termín spuštění zatím neznámý
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Roverský diář
• Vydávaný před každým skautským rokem
• Obsahuje praktický a stylový kalendář, za který se R&R nebude 

muset stydět
• Předpokládáme, že by jej dostával každý R&R na začátku 

skautského roku jako přílohu časopisu
• Obsahuje:

• Nové nápady na výzvy a projekty
• Kalendář  v  době  vydání  známých kurzů,  celostátních  akcí  a  

roverských soutěží/závodů
• Vodítka  pro  využívání  roverského programu (např. podpora pro výzvy a 

projekty)
• Stručný   rozcestník   na   všechny ostatní  nástroje  roverského  

programu
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Výzvy
• Výzvy tě povedou k poznání sama sebe, překonání se a k 

dalšímu osobnímu rozvoji. Jsou určeny pro jednotlivce, jsou 
osobními zkouškami, které si roveři a rangers vytváří sami 
podle základních pravidel.  Výzvy se mohou značně lišit 
náročností, formou i časovou náročností od několika hodin po 
několik měsíců. 

• Prostřednictvím výzev můžeš:
• posunout dál hranice svých fyzických i psychických sil 
• naučit a dozvědět se něco nového a užitečného, co se ti později 

může hodit
• dosáhnout cílů, na které se už dávno chystáš, ale nevíš, jak začít
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Projekty
• Projektem je komplexní a strukturovaný celek, do jehož 

přípravy a plnění se zapojí větší skupina, jejíž členové budou 
mít různé funkce při řešení jednotlivých úloh. Projekty se 
mohou značně lišit náročností - od jednorázových 
několikatýdenních až po dlouhodobé v délce několika měsíců 
či dokonce let. 

• Prostřednictvím projektů se můžeš:
• naučit se pracovat v týmu, ať už jako jeho vedoucí nebo platný 

člen
• podílet se v naplňování roverské služby na něčem větším, co bys 

sám nedokázal
• poznat sebe sama v různých rolích v práci menší skupiny



10 ROVERSKÝ 
PROGRAM

Další části roverského programu
• Zahraniční aktivity (zlepšení informovanosti o současné 

nabídce)
• Kurzy a celostátní akce  (zlepšení informovanosti o 

současné nabídce)
• Roverské soutěže a závody  (zlepšení  informovanosti  

o  současné nabídce)
• Oddíl  (činnost  R&R  v  oddíle  je  plnohodnotnou  součástí  

roverského programu)
• Odborky (nově připravované skautské odborky budou mít i 

svou roverskou část pro mladší R&R)
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Program pro rovery z okresu
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• OROS (říjen 2011) –Téma bylo 40 dní dlouhá noc. 
Akce byla povedená i přes nízký počet účastníků

• Okresní jamboree – proběhl program pro rovery, který měl 
úspěch

Realizované akce
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• SRK dělával a dělá RKLM. Dřív to také bývala okresní 
akce. Nedávno proběhlo jedno RKLM v Brně, kde byli i 
RR ze střediska Kyjov, Ratíškovice a Hodonín. Želvičky 
se rozhodly pro okresní podporu RKLM, které 
nahradí plánovaný OROS
RKLM má i svůj web: rklm.skautkyjov.cz

• roverský program na větších akcích jako okresní 
jamboree.

Plánované akce
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• Roverské klání:
Roverské klání je souboj roverských družin pro rovery od 15 

let. Každý měsíc bude vypsána jedna až dvě výzvy, které 
můžete plnit kdekoliv a pak nám zašlete pouze výsledek. 
Ideální počet lidí v týmu je 5. Po celoročním boji bude 
setkání nejlepších týmu a závěrečné klání, které proběhne 
v září 2013.

další akce


