WORKSHOPY – Konference Zipyho a Jablíkovi kamarádi
Partnership for Children, Velká Británie: Adaptace Zipyho kamarádů pro děti se speciálními
potřebami
Britská charitativní organizace Partnership for Children je kolébkou programů Zipyho kamarádi
(Zippy’s Friends) i Jablíkovi kamarádi (Apple’sFriends). Metodika Zipyho kamarádi obsahuje tzv.
Doplněk pro inkluzi, který je určen pro práci s dětmi integrovanými v běžných základních školách.
Tento Doplněk je součástí běžné metodiky a získávají jej i pedagogové proškolení na našich kurzech.
Kolegové z Velké Británie však metodiku upravili a s úspěchem používají i pro děti se závažnějšími
speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu workshopu budou mít účastníci možnost seznámit se
s těmito materiály a procesem jejich vytváření a ověřování v praxi, shlédnout video z lekcí a vyzkoušet
si některé z adaptovaných aktivit.
Vaiko Labui, Litva: Každé třetí dítě v Litvě pracuje se Zipyho kamarády. Jak jsme to dokázali?
Litva byla a je jednou z prvních zemí, kde se začala metodika Zipyho kamarádi šířit. Funguje zde již
od roku 2000 a je nabízena ve 3 jazykových mutacích (litevština, polština, ruština). V Litvě také
spoluvznikali navazující Jablíkovi kamarádi, kteří zde fungují již od roku 2012. Nezisková organizace
Vaiko Labui (v překladu “Prospěch dítěte”) zajišťuje šíření obou programů tak úspěšně, že každé třetí
dítě v Litvě s těmito programy pracuje a rozvíjí tak své emocionální a sociální dovednosti a strategie
zvládání obtížných situací. Workshop účastníkům představí principy, na nichž tato úspěšná strategie
stojí.
Liga za duševné zdravie, Slovensko: Zipyho kamarádi jako součást školního curricula
Tématem workshopu slovenských kolegů jsou možnosti škol začlenit program Zipyho kamarádi do
rozvrhu a učinit z něj povinný předmět. Na Slovensku se to povedlo již ve 3 školách a cílem neziskové
organizace Liga za duševné zdravie, která program na Slovensku distribuuje a stará se o něj, je docílit
začlenění Zipyho kamarádů i Jablíkových kamarádů do vzdělávacích osnov základních škol na celém
Slovensku. Jednou z cest je i medializace těchto programů a jejich benefitů.
Voksnefor Barn, Norsko: Systémová podpora a spolupráce v komunitě jako podklad
k úspěšnému rozvoji dovedností pro život
Program Zipyho kamarádi je v Norsku implementován již od roku 2004 – norská organizace Voksnefor
Barn má tedy dlouholeté zkušenosti. Pozornost politických představitelů i zástupců vzdělávacích
institucí se v současnosti upírá k podpoře duševního zdraví a rozvoji dovedností pro život (lifeskills),
demokratického myšlení, principů udržitelného rozvoje u dětí i dospělých. Voksnefor Barn šíří ověřené
a evaluované programy (mezi něž Zipyho kamarádi patří) na základě spolupráce s místními
samosprávami či celými školami. Smlouva o spolupráci je víceletá a zasahuje celý systém – od žáků
přes rodiče, učitele prvního i druhého stupně, pracovníky družiny, školská poradenská pracoviště a
případné návazné služby, včetně organizací pracujících s dětmi se specifickými vzdělávacími
potřebami atd. V současné době pracuje organizace na možnosti nabízet podobný program pro
cílovou skupinu dětí 2. stupně ZŠ.
Animus Association, Bulharsko: Potkej se s odlišností toho druhého
Workshop bulharské organizace Animus “Meet the Different Other” je zaměřen na setkání s odlišností.
Na základě zkušeností s prací s učiteli, řediteli škol, dětmi a dalšími subjekty budou účastníci vedeni k
zamyšlení nad způsoby spolupráce v duchu Zipyho a Jablíkových kamarádů, společně vytvoří obraz
“toho druhého”. Cílem je ukázat, jak podpora duševního zdraví otevírá prostor pro “odlišného
druhého”.
COPE, Polsko: Emocionální lékárnička
Program Zipyho kamarádi funguje v Polsku již od roku 2005, nyní v režii organizace COPE (Centrum
pozitivního vzdělávání). Organizace nabízí učitelům vzdělávání v metodikách pro podporu duševního
zdraví. Kromě Zipyho kamarádů jde i o programy “Smile keepers” a “Apteczka”. Poslední jmenovaný,
jehož představení bude předmětem workshopu, vyvinuly kolegyně na základě pozitivní psychologie M.
Selingena a 10 pravidel pro udržení duševního zdraví islandské kolegyně S. Danielsdottir. Jde o
emocionální lékárničku, jež má pomoci nejen k ošetření ran na duši, ale i k předcházení emocionálním
úrazům.

