Nabídka školení lektorů v programu STRONG
Rádi bychom Vám nabídli možnost zdarma proškolit 5 lektorů, kteří by se stali „trainers“ v metodě
STRONG, kterou by dále mohli šířit v českých školách, a mohli také sami působit v adaptačních
skupinách.
Školení lektorů
- Dvoudenní setkání 14. a 15. 9. 2022
- Prezenčně v Praze (místo bude upřesněno)
- Lektory proškolí expertní tým z Kanady, resp. USA, v čele s Dr. Sharon Hoover
(https://www.medschool.umaryland.edu/profiles/Hoover-Sharon/) – bude zajištěno tlumočení
do ČJ.
- Celkově plánujeme proškolit 30 lektorů.
- Níže naleznete představení metody v češtině (další informace pak naleznete v AJ letáčku
v příloze, případně se na nás můžete obrátit s dalšími dotazy).
- Kontakt:
Kateřina
Kubátová
(katerina.kubatova@cosiv.cz),
Dana
Benešová
(dana.benesova@cosiv.cz)
O programu STRONG
STRONG (Supporting Transition Resilience of Newcomer Groups) vyvinuli experti na trauma, vzdělávání,
duševní zdraví a problematiku nově příchozích, aby poskytnutím relevantní psychosociální podpory
usnadnili integraci dětí uprchlíků v novém prostředí. Kombinuje individuální práci s dítětem (1x
individuální konzultace s každým dítětem ze skupiny) a kolektivní skupinová sezení (celkem 10
skupinových sezení s frekvencí 1x týdně). Metoda byla vyvinuta týmem Dr. Sharon Hoover, v Kanadě a
v USA se úspěšně využívá čtyři roky.
Školení bylo původně určeno zejména klinickým pracovníkům (Mental Health Leads, Clinical
Supervisors), nicméně v prostředí ČR máme vzhledem k personálně-expertnímu nedostatku zájem
proškolit také lektory z řad školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů, výchovných poradců,
metodiků prevence a odborníků, kteří s dětmi pracují v oblasti neformálního vzdělávání. Lektorům, kteří
nemají vzdělání z oblasti psychologie, zajistíme odbornou supervizi a zaštítění psychologem, se kterým
budou moci konzultovat. Lektoři samozřejmě můžou začít program rovnou využívat v přímé práci v rámci
adaptačních skupin.
Naší primární cílovou skupinou jsou pak zejména pedagogičtí pracovníci a další odborníci, kteří se budou
s dětmi uprchlíky setkávat v rámci vzdělávání a psychosociálních služeb.
Přínos STRONG pro primární cílovou skupinu:
• Přinese jim větší jistotu v podpoře nově příchozích dětí, zejména pak těch, kteří přichází
s traumatickými zkušenostmi, jež mohou mít dlouhodobé nepříznivé dopady na jejich adaptaci
v novém prostředí i kvalitu života.
Přínos STRONG pro sekundární cílovou skupinu (ukrajinské děti a mládež do 19 let):
• posílí jejich sebedůvěru a odolnost,
• podpoří pocit sounáležitosti se školou a komunitou,
• podpoří rozvoj copingových dovedností,
• podpoří rozvoj dovednosti řešit problémy a zvládat stresové situace ve škole i mimo ni,
• umožní bezpečný prostor pro sdílení příběhů a posílení vztahů.
Žáci u primární cílové skupiny naleznou informovanou oporu v procesu zotavení po traumatizujících
prožitcích.

