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Na několika místech v tomto manuálu jsme vložili shrnutí ve snadno-srozumitelné formě a klipy
z portfolia, aby byl tento manuál více přístupný a aby se poukázalo na to, že lidé s mentálním
postižením jsou tady ti nejdůležitější!

Úvod
Možnost vzdělávání pro podpůrce z řad vrstevníků u lidí s mentálním postižením v Evropě
(TOPSIDE)
Tyto materiály by vám měly pomoci připravit TOPSIDE kurz. Zkratka TOPSIDE znamená Training
Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe (Možnost vzdělávání pro
podpůrce z řad vrstevníků u lidí s mentálním postižením v Evropě). Tento kurz by měl lidi s
mentálním postižením naučit to, co budou potřebovat, aby mohli pracovat jako podpůrci. Tím
dochází k otevření příležitostí pro lidi s mentálním postižením v rámci podpory vrstevníků tak, aby
jejich způsob života měl inkluzivnější charakter.
Kurz TOPSIDE byl vyvinut spolu s lidmi s mentálním
postižením. Kurz je navržen tak, aby jim pomohl
stát se podpůrci. Samo slovo podpůrce má řadu
definic.
Kdo jsou to podpůrci?
Baví vás pomáhat?
Pomáháte rádi ostatním lidem?
Dozvídáte se rádi nové věci?
Povídáte si rádi s lidmi okolo sebe?
Rozumíte tomu, jak se lidé okolo vás cítí?
...pak se i vy můžete stát podpůrci!
Vrstevnická podpora je především o empatii a
porozumění situaci jiného člověka. To se stává ve
chvíli, kdy lidé mají podobné zkušenosti. Pokud se
propojíte s někým, kdo je na tom podobně,
můžete využít svých životních zkušeností k tomu,
abyste druhého člověka podpořili. Každý z nás má
své osobní zkušenosti. Každý z nás má něco, čím
může pomoci ostatním. Společně jsou lidé silnější.
Kurz TOPSIDE pomáhá lidem s mentálním
postižením si uvědomit, co mohou udělat pro
ostatní.
TOPSIDE podpůrci ze skupiny ENABLE, Skotsko

Vrstevnická podpora se týká různých záležitostí.
Týká se vašeho zapojení do společnosti.
Týká se vaší hodnotné role ve společnosti.
Týká se podpory od lidí, kterým můžete věřit.
Jde v ní o podporu od lidí, jako jste vy sami.
Můžete se tak podělit o svůj příběh s lidmi, kteří vám porozumí.

Rozumí vám, protože je také někdo podporuje.
Rozumí vám, protože i oni mají mentální postižení.
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Kurz TOPSIDE může pro lidi s mentálním postižením znamenat hodně. Může jim umožnit stát se
podpůrci. Díky tomuto kurzu mohou zjistit, že jejich zkušenosti a vědomosti jsou užitečné a
mají pro někoho cenu. Na rozdíl od stavu, kdy neustále někdo podporuje je, najednou někoho
podporují oni sami.
Ostatní pak zároveň mohou těžit ze zkušeností a dovedností, které podpůrci načerpali. Lidi s
mentálním postižením v podobných životních situacích mohou podpůrci z řad vrstevníků
inspirovat.
Kurz TOPSIDE se zaměřuje především na inkluzi. V tomto kurzu jsou diskutována témata jako
například: sebeobhájství, sebeurčení a nezávislost, být součástí společnosti, podpora zaměřená
na člověka. Veškerá témata se opírají o příklady a zkušenosti z běžného života.
Tyto zkušenosti jsme nasbírali během testovací fáze projektu TOPSIDE, které se účastnilo šest
organizací ze šesti zemí. V každé zemi se testovací fázi věnovali jiní lektoři a účastníci. Každý
lektor si vypracoval vlastní kurz na základě těchto materiálů tak, aby konkrétní aplikace dobře
reflektovaly jejich okolnosti a podmínky. Všechny pilotní kurzy měly cenné výsledky. Podrobné
informace o konkrétních organizacích, které se na tomto projektu podílely, najdete v příloze.

V těchto materiálech, které jsou určeny pro lektory, vám vysvětlíme vše, co budete
potřebovat k přípravě TOPSIDE kurzu ve své zemi, ve své organizaci. Doufáme, že se
nám v těchto učebních materiálech podaří otevřít další možnosti vzdělávání pro lidi s
mentálním postižením tak, aby jejich vědomosti a životní zkušenosti byly skutečně
hodnotně a produktivně využity k podpoře ostatních.

Jak pracovat s materiály TOPSIDE
Pro přípravu kurzu TOPSIDE existují celkem čtyři různé materiály:
 TOPSIDE Manuál pro lektory, který by vás měl provést procesem plánování a přípravy
kurzu.
 TOPSIDE Databáze cvičení, což je souhrn cvičení pro lidi s mentálním postižením, kteří
se chtějí stát podpůrci.
 TOPSIDE Materiál pro účastníky kurzu, který obsahuje příklady portfolií a materiálů,
které si studenti budou nechávat, protože v nich budou zaznamenány věci, které se
naučili, a budou jim připomínat, jaké dovednosti v kurzu získali.
 TOPSIDE Doporučení pro poradce, která by vám měla poradit s přímou aktivitou
poradců směrem k podpůrcům, kteří už prošli kurzem.
Všechny čtyři prvky jsou důležité k tomu, aby byl potenciál kurzu TOPSIDE plně využit.
Doporučujeme vám začít u “Manuálu pro lektory”, abyste se seznámili s výukovými koncepty.
Jednotlivé národní reporty z pilotních kurzů, které organizovali partneři projektu, jsou
dostupné na webových stránkách TOPSIDE. Najdete v nich řadu důležitých informací, které se
mohou hodit při hledání konkrétních příkladů toho, jak může kurz TOPSIDE vypadat.
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I. Uvedení do tématu: vrstevnická podpora a vrstevnické
školení
a) Role podpůrce
“Podpora je hlavně o
naslouchání a o dobrých
komunikačních schopnostech a
abyste tam byli pro ty lidi,
a nemá se jim dávat rada, ale
možnosti na výběr.”
Podpůrce ze Skotska

Podpůrce z řad vrstevníků je hybnou silou změny v
životech dalších lidí s mentálním postižením. Podpůrce
totiž těží z vlastních životních zkušeností a tím podporuje
své vrstevníky, aby i ti dosáhli splnění svých cílů. Takové
cíle se budou týkat zejména života, který by chtěli vést,
života kvalitního a hodnotného. Pro řadu lidí to znamená
být součástí společnosti, co možná největší nezávislost,
možnost rozhodovat se a mít na výběr. Znamená to, že
daný člověk je brán takový, jaký je a má plnohodnotnou
roli v rámci společnosti.

Podpůrci by měli být nejlépe lidé s mentálním postižením, kteří mají zkušenosti s inkluzí. Mají
například placené zaměstnání, vlastní bydlení nebo jsou zkrátka v takové životní situaci nebo
mají takové zkušenosti, že mohou posloužit jako dobrý příklad ostatním, kteří pak těží z jejich
zkušeností a z této vrstevnické podpory.
Podpůrce:
 Ukazuje ostatním, jak získat tu správnou podporu v inkluzivním prostředí.
 Umí někoho podpořit tak, že mu ukáže, že se dá žít i lepší a kvalitnější život.
 Pomůže ostatním k tomu, aby byli lépe začleněni do společnosti.
 Umí podpořit lidi, kteří nevidí vlastní možnosti.
 Může pomoci jiným lidem otevřít oči, aby viděli nové možností, a může pomoci vytvořit
nové příležitosti v životech svých vrstevníků.
 Může v životě podporované osoby zastávat různé role.
Podpůrce ale:
 Nenabízí řešení, nýbrž své zkušenosti.
 Je nezávislý na službách poskytujících organizací.
 Nenahrazuje sociální pracovníky.
 Měl by pomáhat podporovaným si uvědomit, jaká mají práva.
 Je přínosem pro společnost a pro lidi okolo; jako přítel, jako dobrovolník nebo
spolupracovník.
Být dobrým podpůrcem není nic snadného. Pokud máme lidem pomoci naučit se dovednosti,
které jsou pro tuto činnost potřeba, musí se kurzy držet skutečného života, jeho témat a
příležitostí. Jako lektoři si po přečtení tohoto manuálu můžete vybírat z různých cvičení, témat
nebo metod. Ať učiníte cokoliv, vždy je důležité to vztahovat k roli podpůrce. Pokud tomu tak
nebude, z kurzu se stane volný sled jednotlivých cvičení bez vztahu k celku.
TIPY: Vždy mějte na paměti, že role podpůrce je ústřední linií, která bude procházet celým
kurzem. Často se k ní vracejte. Lidé tak pochopí, proč to, co dělají, je důležité.

Skotsko: Ukázalo se jasně, že je třeba neustále se vracet k principům vrstevnické podpory. To
sloužilo jako zdroj informací pro budoucí workshopy. Celé sdělení se rychle zredukovalo do
jednoduché mantry: Pozorně poslouchejte. Ptejte se, abyste si byli jisti, že všemu dobře
rozumíte. Pracujte s danou osobou na tom, abyste našli to nejlepší řešení. Nikoho neřiďte, ani
přímo nikomu neraďte. Jen usnadňujte (pomáhejte) jejich rozhodování.”
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AHOJ, JÁ JSEM KERRY!
A JSEM PODPŮRKYNĚ!
Mám mentální postižení.
Naučila jsem se toho hodně o podpoře lidí, kteří mají take
mentální posižení.
Říká se tomu vrstevnická podpora.
Moji vrstevníci, to jsou další lidé s mentálním postižením.
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b) Způsob poskytování podpory
Vrstevnická podpora může být realizována několika způsoby:
 formální nebo neformální cestou
 osobním nebo skupinovým přístupem
 s pomocí dobrovolníků nebo s placeným personálem
 vedený přímo studenty nebo facilitovaný jinou osobou
 osobně nebo po telefonu, po internetu
 jako workshop nebo v rámci sociálních aktivit
 nárazově nebo průběžně

“Cítíš se lépe, když můžeš
pomoct dalším lidem, kteří
potřebují více podpory. A my
je dokážeme podpořit.”
Podpůrce ze Španělska

Dříve než začnete plánovat svůj kurz, dobře si promyslete, co chtějí podpůrci po skončení
programu dělat. To hodně ovlivní to, co budou dělat v rámci kurzu. Je také vhodné naplánovat
před kurzem činnosti, které se budou odehrávat po kurzu. Jednotliví lidé se tak mohou do svých
rolí dostat hned po kurzu, nebo dokonce už v jeho průběhu. Čím dříve začnou, tím lépe!
Podpůrci mohou působit v řadě různých situací:
Jako zaměstnanci nebo jako dobrovolníci.
V neziskových organizacích, které se zabývají podporou lidí s mentálním postižením.
U organizací, které se zabývají sebeobhájstvím a poskytují službu podporovaného rozhodování
pro ostatní členy organizace.
Při poradenských službách, které jsou dostupné pro lidi s mentálním postižením.
V organizacích (zákonných) zástupců/podpůrců, aby vyvažovali podporu poskytovanou
zákonným zástupcem z pohledu osoby s postižením; jako hodnotitelé kvality poskytovaných
služeb nebo dopadů zamýšlených zákonů nebo obecných strategií.
Zamyslete se nad tím, v čem by mohla mít vrstevnická podpora TOPSIDE největší smysl ve
vašem kontextu.
TIP: Při plánování tohoto kurzu si ujasněte, co očekáváte, že budou jeho účastníci dělat po
něm. Platí také, že čím dříve začnou lidé nabízet vrstevnickou podporu, tím lépe!
Finsko: “Už při zvaní účastníků do kurzu je velice důležité si rozmyslet, v rámci jakých pozic budou
moci jeho absloventi službu vrstevnické podpory nabízet. Vzhledem k problémům s časovým
rozvrhem jsme toto téma řešili jen na konci testovací fáze a dostali jsme se tak do určitých problémů.
Pokud bychom předem jasně věděli, kde bude služba uplatňována, umožnilo by nám to připravit
kurz na míru těmto potřebám.

Česká republika: V březnu 2013 jsme otevřeli s našimi podpůrci dvě nové skupiny vrstevnické
podpory. Jde o skupiny lidí, kteří se mohou postupně spřátelit, trávit společně volný čas a využívat
pomoci a podpory dobrovolníků nebo podpůrců, kteří již prošli kurzem.
Tři z našich podůrců pracují v podpůrné skupině pro lidi s mentálním postižením. Jeden je členem
skupiny sebeobhájců a jeden pracuje v poradenském centru, kde svými zkušenosmi pomáhá
ostatním lidem s postižením.
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Naučila jsem se, že být podpůrkyní je důležitá práce!
Naučila jsem se, že je důležité neříkat lidem, co si myslím, že by
měli udělat.
Naučila jsem se, že moje práce je jim pomoct, aby si promysleli
všechny možnosti.
Názory jsou různé možnosti, pro které se můžete rozhodnout!
Naučila jsem se, že to, co vám lidé řeknou, je soukromá věc.
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c) Kurz: inkluzivní, inspirativní a praktický
Vyvinuli jsme vzdělávací program, kterého se může
zúčastnit kdokoliv. Je flexibilní pro lektory a
adaptovatelný pro jakoukoliv skupinku účastníků. Kurz je
s sebou.”
vyvinut na bázi materiálu Index for Inclusion1. Zde je
dobře popsáno, jak je možné zpřístupnit vzdělávání
Podpůrce z Nizozemí
všem. Základem přístupu je myšlenka, že je vždy snazší
se učit ze skutečných životních situací. Když jsme kurz vyvíjeli, vypracovali jsme seznam
dovedností, které by podpůrci měli ovládat, aby se mohli zhostit své role. K výuce těchto dovedností
jsme se rozhodli přistoupit pomocí témat a příkladů ze skutečného života. Šlo tak například o
oblasti jako volný čas, domov nebo podpora. Vhodné příklady ve vztahu k účastníkům kurzu mohou
být opět vybírány z témat jako jsou sociální vztahy nebo zapojení do společnosti.

“Ty příběhy ze života, ty byly
opravdu zajímavé. Ty si vezmu

Učební plán není lineární. Neexistuje proto jedna jediná cesta, kterou je třeba postupovat. O tom
by měl rozhodovat lektor s podporou svého pomocníka. K tomu je důležitá znalost konkrétní
skupiny, dané kultury a přímých příležitostí ve vašem okolí.
Podstatnou hodnotou tohoto kurzu je inkluze. To znamená, že:
 Kdokoliv se může zúčastnit.
 Kdokoliv se může podílet na vrstevnické podpoře.
 Kdokoliv může přicházet s nápady a náměty nebo příklady.
 Kdokoliv ve skupině je hodnotným člověkem.
 Kdokoliv znamená kdokoliv!
V průběhu kurzu se vyplácí používat příklady ze skutečného života. Příklady lidí s mentálním
postižením, jejichž situace jsou vzorem inkluzivního přístupu. Příklady lidí, kteří zaujímají hodnotné
postavení ve společnosti, navzdory svým postižením. Lidí, kteří bydlí samostatně ve svém bytě nebo
v chráněném bydlení nebo třeba lidí s placeným zaměstnáním. Může jít také o lidi s bohatými
životními zkušenostmi nebo ty, kdo jsou známí svým ‘to zvládnu’ přístupem. Mělo by jít o pozitivní
příklady lidí s mentálním postižením, ke kterým ostatní mohou vzhlížet.
Tyto příklady se budou lišit podle dané země nebo kultury. Jejich smyslem je ostatní lidi inspirovat
a přimět je přemýšlet nad vlastní situací. Ti pak mohou začít snít o tom, jaké by to bylo. Jednotlivé
příklady jim mohou rovněž pomoci vidět různé možnosti. To je důležité zejména při podpoře lidí k
tomu, aby se sami snažili zlepšit kvalitu vlastního života.
Ať už si vyberete kterékoliv cvičení nebo téma, je důležité věci dělat, spíš než o nich mluvit. Tímto
způsobem je možné zapojit i lidi s těžším postižením. Snažte se, aby kurz byl co možná nejvíc o
aktivitách. Pokud to jde, vyražte ven. Využívejte příležitostí, které vidíte okolo sebe. Při tvorbě
tohoto kurzu jsme vytvořili celou řadu cvičení, které můžete použít. Vypracovali jsme rámec celého
kurzu, ale jeho vlastní náplň už je na vás.
TIP: Při přípravě na tento kurz je dobré si promyslet následující:
 Která z témat se účastníků nejvíce dotýkají?
 Koho si pro tento kurz můžeme vzít na pomoc jako vhodný příklad?
1

Index for Inclusion, Tony Booth and Mel Ainscow, CSIE Ld, Bristol, Revised edition, 2002
ISBN: 1 872001 1 81
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Jak by se dal kurz přizpůsobit, aby co nejvíce odpovídal potřebám a schopnostem členů vaší
skupiny?
Jak budete pracovat s tématem vrstevnické podpory kromě mluvení o tomto tématu?

Detail materiálů týkajících se inkluze. San Tomas,
Španělsko

Podpůrci během kurzu na téma
diverzita. San Tomas, Španělsko

Španělsko: “Hodně jsme debatovali o tom, která témata (práce, bydlení, zdraví, společenské
vztahy...) by byla ta nejvhodnější z hlediska vrstevnické podpory. Řekli jsme si, že s ohledem na to,
aby účastníci kurzu tématu dobře porozuměli, bude nejlepší, když se zaměříme jen na jedno téma.
Vybrali jsme si tedy téma volný čas a sociální vztahy, protože řada účastníků kurzu si přála rozšířit své
sociální kontakty tak, aby se mohli ve volném čase věnovat něčemu hodnotnému.”
Nizozemí: “Rozhodli jsme se, že na každé schůzce budeme probírat jiné téma. Díky tomu jsme
pokaždé měli relevantní a dobré příklady inkluze. V tématu práce jsme se sešli s ženou s těžkým
postižením, která má svou vlastní cateringovou firmu. Řadu účastníků kurzu to přimělo k zamyšlení
nad tím, co by mohli dokázat, třebaže to ostatní nepovažují za možné.”

8

Naučila jsem se, že lidé by měli být podporování v tom, aby měli
stejná práva, jako všichni ostatní.
Naučila jsem se, že lidé s mentálním postižením mohou pomáhat
ostatním lidem ve společnosti.
Naučila jsem se, že lidé s mentálním postižením mají ostatním lidem
hodně co nabídnout.
Naučila jsem se, že lidé s mentálním postižením mohou pomoct žít
kvalitnější život sobě samým, stejně jako ostatním lidem.
Naučila jsem se, že každý by měl být součástí společnosti.
Dozvěděla jsem se, že každý může dostat podporu, aby se stal
součástí společnosti.
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II.

Klíčové role

a) Účastnící
Tohoto kurzu se může zúčastnit kdokoliv. Programovou
náplň si můžete upravit tak, aby byla pro vaší skupinu
vhodná. Rozmyslete si, co chcete, aby lidé dělali po
kurzu. Tato otázka vám často může pomoct definovat
kritéria, která na účastníky kurzu budete mít.

“Podporování druhých lidí mi
pomáhá cítit se každý den
lépe.”
Podpůrce ze Španělska

Podle našich zkušeností nicméně existuje několik kritérií obecných. Hledáme:
 Lidi, kteří mají motivaci kurz absolvovat.
 Lidi, které zajímá podpora druhých.
 Lidi, kteří se nebojí učit se novým věcem.
 Lidi, kteří mají životní zkušenosti, které mohou být ostatním dobrým příkladem.
 Lidi, kteří jsou sami v dostatečně dobré situaci na to, aby mohli pomáhat ostatním.
Další kritéria, platící zejména pro formálnější formu vrstevnické podpory, jsou například:
 dobré komunikační schopnosti
 schopnost mluvit před lidmi
 schopnost sebereflexe
 schopnost soustředit se a naslouchat
 dar empatie
 schopnost přenést se přes vlastní problémy a naslouchat druhým
 určitou úroveň kognitivních schopností a schopnost porozumět a přiblížit ostatním
témata jako inkluze, práva, přístup zaměřený na člověka a vrstevnická podpora. (Berte v
potaz, že řada lidí tato témata přiblíží způsobem sobě vlastním - není nutné, aby daná
osoba uměla tato témata popsat.)
Tento kurz absolvovala celá řada účastníků. Všichni se z něj nějakým způsobem poučili. Pro
všechny měl nějaký přínos. Ne ze všech se stanou podpůrci, ačkoliv mohou přesto ostatním
pomáhat neformálně.
Není vždycky možné všechny účastníky předem dobře poznat. Určitý výběr je většinou na místě.
Zkuste zjistit, jaká je motivace těch, kteří aspirují stát se podpůrci. Tímto přístupem můžete
kurz lépe přizpůsobit jejich potřebám.
Tip: Přemýšlejte o výběru účastníků podle toho, co chcete, aby dělali (co oni sami chtějí dělat)
po skončení kurzu.
Rumunsko: “Bylo pro nás důležité vybrat ty správné lidi. Výběr měl dvě fáze:
1. Pomocí různých cvičení jsme zkoumali komunikační schopnosti, úctu k druhým a otevřenou
povahu. 2. Rozhovorem o motivaci osoby stát se podpůrcem.”

Česká republika: “Myslíme si, že tento kurz může abslovovat kdokoliv. Chtěli jsme ale, aby vybrané
osoby byly aktivní coby podpůrci i v dalších skupinách. K tomu je potřeba mít určité dispozice. Při
výběru proto pro nás byly důležité: komunikační dovednosti, schopnost mluvit před ostatními, učit se
novým věcem, sebereflexe, zájem o ostatní, umění naslouchat, schopnost empatie a osobní zkušnosti
týkající se života ve společnosti.”
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b) Lektor
Lektor vede a vyvíjí vzdělávací program za pomoci tohoto materiálu a v případě potřeby i s pomocí
vlastních materiálů a zkušeností. Jednotlivá sezení připravuje lektor se svým pomocníkem. S ním
nebo s ní lektor rovněž hodnotí celé sezení včetně jeho/její práce.
Dojde-li k obtížím, může se lektor o své zkušenosti podělit s dalšími lektory v rámci supervize nebo
koučinku.

Lektorka a pomocník lektorky ze San Tomas ve Španělsku během rozhovoru v rádiu.

Pomocník lektorky mluví o své roli v kurzu, Inclusion Česká republika.
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c) Pomocník lektora
Jsme toho názoru, že je velice důležité do kurzu zapojit člověka s mentálním postižením na pozici
pomocníka lektora. Tento pomocník by měl být zapojen do celé přípravy kurzu. Dobrá příprava je
klíčem ke smyslu zapojení pomocníka. Pomocníkům pomáhá příprava pochopit použité metody i
obsah. Oběma lektorům tato spolupráce pak pomáhá zvyknout si na své role.
Výhod dobře připraveného pomocníka lektora s mentálním postižením je celá řada. Několik jich zde
uvádíme. Pomocník:
 Vnáší do kurzu příklady nebo témata z vlastního života a vlastních zkušeností.
 Může lektorovi usnadňovat pochopení možností nebo úhlů pohledu účastníků kurzu.
 Pomáhá udržet kurz pochopitelný a srozumitelný.
 Může vyzkoušet jednotlivá cvičení předem a zjistit, zda jsou efektivní.
 Je garantem toho, že všechny texty jsou snadno srozumitelné.
 Funguje pro účastníky kurzu jako příklad.
Respektovat pomocníka lektora v jeho roli je velice důležité. Podstatné je, že jde spíše o lektora,
než o účastníka kurzu. Tak byste se k němu také měli chovat. Zapojit ho do příprav jednotlivých
sezení a rozhodovat se společně s ním ohledně dalšího postupu je skvělou možností, jak se navzájem
poznat a shodnout se na tom, kdo co bude dělat.
Stejně jako tomu je u všech ostatních lidí, i mezi lidmi s postižením jsou někteří lidé lepšími lektory
než jiní. Snažte se proto najít někoho, kdo:
 se nebojí mluvit před ostatními a je dostatečně asertivní,
 je schopen mluvit o svých zkušenostech ve vhodnou chvíli,
 chápe, co je to inkluze a proč je důležitá,
 rozumí smyslu vrstevnické podpory a její důležitosti,
 je schopen vztáhnout své vlastní zkušenosti ke zkušenostem ostatních, aniž by přebíral celý
rozhovor,
 splňuje rovněž VŠECHNA kritéria, která jsou výše uvedena pro účastníky.
Pozn.: (Stejná kritéria ovšem platí i po VŠECHNY lektory, nejen pro lektory s mentálním
postižením)
Pokud se daná osoba nikdy nepodílela na přípravě kurzu, bude potřebovat intenzivnější přípravu a
více času na to, aby se vžila do své role. Tato role je jasně vymezená. V některých zemích se budou
lidé s pestrými zkušenostmi hledat o něco lépe. Je zároveň jasné, že někteří lidé budou potřebovat
více vedení a podpory než jiní. Při správné přípravě a dobrém vedení však věříme tomu, že lidé s
mentálním postižením mohou být velmi dobrými lektory.
Existuje nicméně řada důvodů, díky kterým je pomocník lektora schopen rezignovat na svou roli a
navrátit se do role původní, tedy stát se zase jedním z účastníků. Je tomu tak například ve chvíli,
kdy nedojde k využití jeho schopností, není-li si jist, co přesně má dělat, nebo je-li využíván jako
účastník, pokud se to zrovna hodí atd. Proto je velmi důležité, aby role pomocníka byla naprosto
jasná, striktně definovaná, pochopená a uznaná jak lektorem, tak pomocníkem. K tomu může
dopomoci následující:
Pokud lektor před kurzem připravuje projektor, stoly nebo jiné vybavení, pomáhá mu pomocník.
Sedí-li lektor za katedrou nebo u čelního stolu, měl by tam sedět i pomocník.
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Je-li třeba něco prodebatovat nebo rozhodnout, je u toho i lektorův pomocník.
Stejně jako lektor, i pomocník lektora zadává některá cvičení samostatně, vysvětluje účastníkům,
co mají dělat a může vést diskuzi ve chvíli, kdy se lektor od skupiny vzdálí.
Tyto drobnosti pomohou upevnit povědomí, že pomocník lektora je vyučující, nikoliv účastník kurzu.
Zároveň je také nutné, aby pomocník chápal, že není odborníkem na toto téma, není nijak ostatním
účastníkům nadřazen a nemusí mít za každou cenu pravdu!
Vždycky je dobré pracovat s pomocníkem na přípravě kurzu. Je rovněž vhodné připravovat společně
jednotlivá sezení a následně jednotlivá sezení hodnotit. Vyzkoušet si program předem vždycky
pomůže v tom, aby naostro všechno klapalo. V ideálním případě by měl lektor vyzkoušet všechny
části kurzu s jinými lidmi před vlastním sezením v rámci kurzu.
Je možné mít i více než jednoho pomocníka. V takovém případě znamená více lidí i více příprav.
Vzhledem k osobní povaze kurzu je vhodné, aby všichni pomocníci byli přítomni na všech sezeních
kurzu.
TIP: V kurzu by měl figurovat pomocník lektora s mentálním postižením. Tento člověk by měl být
považován za lektora. Měl by se podílet na přípravách celého kurzu i na přípravách jednotlivých
sezení, stejně jako na hodnocení jednotlivých sezení.

Skotsko: John Feehan, úředník společnosti ENABLE Scotlands a muž s mentálním postižením, se
podílel na přípravě a realizaci kurzu. Díky společné praxi toho byl bez problémů schopen. Měl
nicméně určité problémy s reakcemi účastníků. Zdálo se, že si představuje, že na každou situaci
musí mít předem připravenou sadu odpovědí, místo aby vedl rozhovor s účastníkem kurzu. Téma
jsme probrali a shodli se, že na jeho řešení budeme ještě pracovat.

Česká republika: “Dobré zkušenosti máme s opakovanými úkoly pro pomocníky. Například každá
lekce byla zahájena pomocníkem lektora, který účastníky přivítal, měl pro ně různé úkoly a společně
také probrali poslední lekci. Ptal se účastníků, co si z lekce zapamatovali, případně se zeptal na
domácí úkol. Pomohlo mu to vžít se hned na začátku do své role, přičemž se rychle v těchto úkolech
zlepšil. S pomocníkem jsme začali zvolna. Nejprve měl víceméně jen jeden úkol. Když ho zvládnul,
mohl začít dělat víc věcí. Zpočátku pro něj tak bylo například těžké zároveň hlídat čas pro jednotlivá
cvičení a zároveň hlídat, aby se všichni účastníci zapojili.“
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d) Poradce
Role poradce je dobře popsána v dokumentu s názvem “Doporučení pro poradce”.
Po skončení kurzu budou jeho účastníci schopni nabízet vrstevnickou podporu dalším lidem s
mentálním postižením.
Stejně jako kdokoliv z nás, mohou se i podpůrci setkat s různými dilematy nebo problémy, se
kterými se dosud nesetkali nebo jejichž řešení nezvažovali. V takové chvíli bude vhodné, když
budou mít na počátku své funkce možnost obrátit se na poradce.
Poradce je osoba, která je schopna nabídnout facilitativní podporu samotnému podpůrci, který o to
požádá, nebo v případě, že poradce cítí, že to podpůrce potřebuje a chce se obrátit na někoho,
komu věří a koho respektuje. Je důležité mít možnost se na někoho obrátit pro radu nebo pro
pomoc. Poradce podpůrce tak může pomoci nebo poradit, bude-li to třeba. (Viz TOPSIDE dokument
nazvaný “Doporučení pro poradce”)
Při plánování aktivit po kurzu je proto důležité si předem promyslet, kdo by se pro roli poradce
hodil.

Popdůrná skupina pod vedením samotných podpůrců, Inclusion Česká Republika
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No, ne tak úplně!
Dozvěděla jsem se, že mě lidé mohou kontaktovat, když budou
potřebovat podporu.
Dozvěděla jsem se, že sama můžu dostat podporu od lektora nebo
poradce, když to budu potřebovat.
Dozvěděla jsem se, že tenhle poradce mi pomůže promyslet, jak
bych mohla nabídnout podporu někomu z vrstevníků.
Dozvěděla jsem se, že poradce mi neřekne, co mám dělat.
Naučila jsem se, že poradce mi jenom pomůže v tom, abych si
promyslela všechny možnosti.
Dozvěděla jsem se, že právě tohle mi pomůže v tom, abych neříkala
podporované osobě, co má dělat. Naučila jsem se, že tohle mi
pomůže podporovat někoho tak, že mu pomůžu promyslet si všechny
možnosti!
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III.

Před začátkem kurzu

Opět připomínáme, že nejdůležitější je promyslet, co chcete, aby absolventi dělali po kurzu.
Chcete po nich, aby nabyté dovednosti používali neformálně mezi svými kolegy a přáteli? Nebo
plánujete založit formální systém vrstevnické podpory? V takovém případě byste měli mít jasno v
tom, jak bude tento systém fungovat. Jak a kým bude podporován?
Načasování
Načasování kurzu je velmi důležité. Můžeme k němu přistoupit několika způsoby. V naší testovací
fázi měli někteří účastníci krátké setkání každý týden. V jiných případech byla sezení mnohem delší,
někdy zabrala celý víkend. Obojí má své výhody a nevýhody, viz níže.

Výhody

Týdenní sezení

Víkendová nebo celodenní sezení

- Soustředěnější účastníci
- Více času na to si promluvit a popřemýšlet o
tom, co se kdo naučil
- Více příležitostí k reflexi
- Umožňuje práci na vlastních tématech
životních zkušeností v rámci delšího časového
období
- Často vyhovuje dennímu rytmu účastníků
- Umožňuje setkávání na různých místech

- Umožňuje účast lidí s geograficky širší
oblasti
- Lidé mohou dodržet svůj běžný
program, tato aktivita je navíc
- Snazší hodnocení
- Oběd nebo večerní volný čas trávený
společně přináší řadu možností, jak se
navzájem poznat
- Snáze se tvoří přátelství

Nevýhody - Je menší pravděpodobnost, že dorazí lidé,
kteří dojíždějí z větší dálky
- Sezení mohou být pro některé aktivity příliš
krátká
- Lidé zapomínají, co se dělalo minule, a
potřebují každé sezení připomenout
- Hodnocení a opakování tak celkově zabere
víc času

- Celodenní aktivita je pro některé
účastníky příliš dlouhá
- Finančně náročná varianta z hlediska
stravování a ubytování

Místo
I místo konání je součástí přípravy. Mělo by samozřejmě být přístupné. Měl by zde také být prostor
pro různá cvičení, přičemž při řadě z nich se chodí po místnosti. Ideální je tak umístění, které je
pohodlné a nic zde nikoho nerozptyluje. Snažte se hledat taková místa, kde mají účastníci prostor k
praktickým aktivitám. Lidé se nejlépe učí používáním nabytých dovedností.
Je-li to možné, mohou se některé lekce nebo jejich části odehrávat mimo místnost kurzu. Na
účastníky to má úžasný a okamžitě pozorovatelný vliv. Lidé se toho naučí spoustu tím, že něco
dělají - setkávají se se skutečnými lidmi a zažívají běžné situace.
Je důležité se přesvědčit, že všichni účastníci jsou schopni se postarat o vlastní dopravu a po
skončení sezení se dostanou bezpečně domů.

Přestávky
Během kurzu je důležité mít dostatečné přestávky nebo alespoň neformálně strávený volný čas.
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Doporučujeme přestávku nejméně každých dvacet minut, nicméně tento systém by měl být
vždy šitý na míru potřebám konkrétní skupiny. Tento volný čas se dá také využít proto, aby se
lidé navzájem lépe poznali. Lidem to dává možnost navázat neformální rozhovor nebo se jen
tak na něco zeptat.
Tipy:
Pokud chcete vytvořit formální systém vrstevnické podpory, rozmyslete si, jak by takový
systém fungoval, ještě než začnete připravovat zbytek kurzu.
Rozmyslete si, jaké bude nejvhodnější načasování jak pro vás, tak pro účastníky kurzu.
Zajistěte si co možná nejlepší a nejlépe dostupný prostor.
Dopřejte lidem dostatek času na to, aby se navzájem poznali, sblížili se a mohli se navzájem
neformálně pobavit.
Nizozemsko: “Pracovali jsme se skupinou lidí, kteří se nikdy předtím neviděli. Během kurzu jsou
často diskutována velice osobní témata (nikoho nenutíme), a proto je velmi důležité, aby se lidé ve
skupině znali a vycházeli spolu. Protože jsme na setkání jezdili na celé víkendy, měli jsme dostatek
příležitostí k neformálním aktivitám, takže se naši účastníci rychle sblížili. Když skupinu viděla
návštěva na druhém sezení, myslela si, že se účastníci znali už dlouho před kurzem!”

Rumunsko: “Většina našich sezení se odehrávala v místnosti. Ta musela být pohodlná a zbavená
všech rozptylujících prvků, aby se účastníci byli schopni soustředit. Jedno sezení jsme pak měli u
moře, jedno v nákupním centru, jedno v parku a jedno v jezdecké škole. Účastníci si tak mohli rovnou
vyzkoušet některé nově získané dovednosti.”
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Tady jsem se naučila tohle!
Naučila jsem se chápat různé problémy, které lidi mohou mít.
Naučila jsem se přemýšlet o tom, jakou podporu bych nějakému
člověku dala, kdybych byla jeho podpůrkyní.
Naučila jsem se, že vždycky musím pozorně poslouchat.
Naučila jsem se, že se lidí mám ptát.
Dozvěděla jsem se, že tak lépe pochopím, co se mi skutečně snaží
říct.
Znovu jsem se naučila, že mám podporovanému člověku pomoct, aby
si promyslel všechny možnosti, které má.
Znovu jsem se naučila, že nemám nikomu říkat, co má dělat.
Znovu jsem se naučila, že podporovaná osoba musí být schopna
udělat vlastní rozhodnutí.
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IV. Program kurzu
a) Témata a dovednosti
Lidé, kteří stáli za vývojem kurzu TOPSIDE, přemýšleli o tom, jaké dovednosti by měl podpůrce mít
nebo se snažit si je osvojit. V průběhu kurzu by lidé měli
především dbát následujících modelů přístupu k ostatním:
“Přišlo mi důležité, že jsem
 Úcta k druhému člověku a jeho prostředí je důležitá
se naučil s člověkem
věc
 Buďte otevření, nikoho nesuďte
komunikovat a jak se k němu
 Respektujte rozhodnutí, která ostatní činí, jejich
chovat. Že je důležité ho
rozhodování nemanipulujte
respektovat a poslouchat, co
 Rovnocenný vztah - nepředvádět se a nevnucovat
říká. Abych pochopil jeho
vlastní pohled na věc ostatním
problém a dodal mu dost
 Chovejte se v životech druhých jako hosté
 Snažte se vztáhnout vlastní zkušenosti na konkrétního
sebevědomí, aby vyřešil, co
člověka
a jeho situaci
ho trápí.”
 Důvěryhodnost: (respektujte danou důvěru a soukromí)
 Praktikujte inkluzivní přístup
Pomocník lektora, Česká

republika

Kurz TOPSIDE je postaven na konkrétních dovednostech.
Účastníkům kurzu tak pomáhá naučit se podporovat své
vrstevníky. Aby byl ale kurz srozumitelný, je výuka postavena na situacích z každodenního života,
kterým tu říkáme témata.
Témata
Kurz je postaven tak, aby se v něm podpůrci naučili metody podpory svých vrstevníků za použití
každodenních situací. Témata, která považujeme za nejdůležitější a nejrelevantnější ve vztahu ke
každodennímu životu, jsou:









Podpora/síť kontaktů
Práce
Volný čas
Domov
Vztahy
Zdraví a celková pohoda
Učení a vzdělání
Občanství

V rámci každého tématu se opakuje několik podtémat, jako například: moje práva, jak mohu být
prospěšný společnosti, jak se bránit zneužívání nebo jak se cítit v bezpečí a být v bezpečí.
Dovednosti a vědomosti
Dovednosti se dají naučit na celé řadě témat. Opakování je velmi užitečné pro jejich upevnění.
Nabyté dovednosti je třeba propojit s konkrétními situacemi vyskytujícími se ve vrstevnické
podpoře. Lidé tak snáze pochopí, proč je konkrétní dovednost důležitá a jak ji lze použít v roli
podpůrce.
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Dovednosti vybrané během přípravy kurzu jsme rozdělili do tří kategorií:
1. Tváří v tvář: dovednosti týkající se komunikace, reakcí a empatie při výměnách názorů mezi
dvěma lidmi nebo v rámci skupiny.
2. Inkluzivní dovednosti: tyto dovednosti se týkají inkluze, zaměření na člověka, ocenění rolí v
rámci společnosti a důležitosti občanství.
3. Pragmatické dovednosti: dovednosti, které souvisí se zkušenostmi lidí v různých oblastech
jejich vlastního života, ale i života jiných lidí, ve vztahu k tématu inkluze. V tomto případě
jde o schopnost využít příklady ze života pro podporu druhých.

Dovednosti tváří v tvář

Inkluzivní hodnoty a
dovednosti

Pragmatické dovednosti

Porozumění roli podpůrce jako
rovnocenné osoby

Otevřenost vůči diverzitě

Porozumění různým typům
podpory

Porozumění tomu, že jde o roli,
která má svůj vývoj

Schopnost chápat, že každý
člověk se učí jinak

Pochopení důležitosti
informovaného rozhodování a
toho, jak lze lidi v rozhodování
podporovat

Nalézání významu životních
příběhů

Porozumění tomu, že každý
člověk má své vlastní tempo

Porozumění důležitosti možnosti
volby a možnosti činit vlastní
rozhodnutí

Empatie: Rozpoznání, vyjádření, Porozumění nevyváženosti sil
identifikace a porozumění
pocitům

Pochopení dobrých a špatných
rozhodnutí a možností poučení z
obou typů rozhodnutí

Komunikace: Porozumění,
opakování, naslouchání, reakce,
mluvení, vyjasňování, ptaní se a
odpovídání

Vědět, kam se při rozhodování
obrátit pro pomoc

Pochopení práv a závazků

Schopnost popsat situaci
Porozumění důležitosti kladně
druhého člověka (strach, pomoc, hodnocené role ve společnosti
potřeba)

Vědět, kam vzít někoho, komu
budeme chtít ukázat další
možnosti

Pozitivní přehodnocení

Pochopení důležitosti účasti

Vědět, kde se lze setkat s
inkluzivními situacemi

Důvěrnost, veřejné a soukromé
informace

Porozumění inkluzi v různých
situacích

Umět podpořit druhého

Volba typu podpory

Nástroje pro plánování
zaměřeného na člověka,
například analýza zájmů a
koníčků, vztahové mapy

Vědět, kdy a jak se obrátit na
druhého

Porozumění hodnotám myšlení
zaměřeného na člověka
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TIP:
Podpůrci potřebují dovednosti (typu tváří v tvář), aby mohli pracovat s dalšími lidmi. Je také
třeba, aby pochopili inkluzivní hodnoty, v rámci kterých mohou podpořit ostatní tak, aby stoupla
kvalita jejich života (inkluzivní dovednosti) a musí být rovněž schopni vztáhnout své osobní
zkušenosti ke zkušenostem jiných lidí a využít toto srovnání k podpoře druhých (pragmatické
dovednosti).
Témata z každodenního života dávají těmto dovednostem dobrý základ. Díky nim je kurz
přístupnější. Aby se všechno dobře propojilo, je třeba účastníkům připomínat, proč jsou získané
dovednosti důležité pro podpůrce.
Nizozemsko: “Existuje tolik důležitých dovedností a my jsme na všechno měli jenom 40 hodin!
Všechno jsme provázali s tématy, aby nám učení šlo líp. Jedním z témat byly vztahy a lidé kolem
nás. Vypracovali jsme cvičení, z nichž mnohá propojovala několik různých dovedností najednou.
Například jsme vyplnili vztahovou mapu a prezentovali ji ostatním. V tomhle úkolu jsme si
procvičili myšlení zaměřené na člověka a potřebné nástroje tohoto přístupu, komunikační
dovednosti a v řadě příkladů jsme použili praktický příklad člověka, který s námi pracoval,
abychom názorně ukázali, jak je možné rozšířit síť vlastních vztahů.”
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Dozvěděla jsem se, že když řeknu lidem o svých vlastních omylech,
může jim to pomoct se rozhodnout správně.

Dozvěděla jsem se, že vrstevnická podpora je jenom o tom, že si
lidé pomáhají navzájem.
Naučila jsem se, že pokud lidem řeknu, co znám, může jim to
pomoct rozhodnout se, co mají udělat.
Naučila jsem se, že jedině lidé s mentálním postižením vědí, jaké to
je, když máte mentální postižení.
Dozvěděla jsem se, že vrstevnická podpora je prostě o tom, že
pomáháte ostatním lidem s mentálním postižením.
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b) Methody
“Dobrý podpůrce
potřebuje zkušenosti”
Podpůrce ze Španělska

Sestavili jsme seznam metod (a jejich popisů), které jsme použili
v pilotních kurzech, které probíhaly v jednotlivých zemích. Dobře
zde funguje, když se všechny metody vhodně namíchají. Nechť je
jejich rozsah co možná nejpestřejší. Ne každá metoda bude
vhodná pro každého účastníka. Nicméně díky jejich pestrému
namíchání bude kurz atraktivnější a zajímavější pro všechny jeho
účastníky.

Otevřená diskuze
 Přirozený a jednoduchý způsob, díky kterému si lidé promluví o svých možnostech a dobře
pochopí celé téma. Navíc se zde pilují jejich komunikační dovednosti. Je důležité, aby dané
téma mělo jasnou vazbu na osobní zkušenosti účastníků. Pomocník lektora se může vyptávat
na jednotlivá témata a pomoci tak lidem vyjádřit to, co chtějí říct. Pomocník by měl nechat
všechny účastníky volně mluvit a zasahovat co možná nejméně.
Video


Použití videokamery a natočení videa může dát lidem ve skupině zajímavou zpětnou vazbu
ohledně jejich komunikačních dovedností a způsobu spolupráce ve skupině obecně. Nejlepší
je postavit kameru na stativ a nestarat se o ni. Účastníci si jí pak přestanou všímat a
zapomenou na ni. Video může být někdy dost dlouhé, takže je nutné si zpětnou vazbu na
další sezení dobře připravit. Vybírejte jen důležité a relevantní momenty.

Brainstorming
 Brainstorming může být dobrou metodou pro vysvětlení některých slov nebo konceptů.
Pomocník lektora vznese otázku a ostatní odpovídají, co jim při tomto slově vytane na mysli.
Pro některé lidi s mentálním postižením to nicméně zpočátku může být poměrně těžké.
Pomoct může například:
 Má-li pomocník lektora připraveny nějaké příklady.
 Pokud začnete něčím jednoduchým, například asociacemi ke slovu ‘prázdniny’, aby všem
bylo jasné, jak na to.
 Použijete-li obrázky, které pomohou otázku přiblížit běžnému životu a které současně lidem
dají něco, co vidí a poznají.
Scénky


Při hraní scének je podstatné udělat něco, co jasně indikuje změnu role. Účastník si
například nasadí klobouk nebo se převlékne. Zejména ve chvíli, kdy se daná scénka týká
problematické komunikace nebo pokud se pro účely scénky má jeden z jejich představitelů
chovat zvlášť nepříjemně nebo problematicky. Bývá vtipné pak požádat někoho z účastníků,
aby předvedl, jak by se taková scénka dala vylepšit. Mějte na paměti, že ne každý ze skupiny
se bude do hraní chtít zapojit. Tato metoda však může být skvělou přípravou na skutečnou
situaci a vrstevnickou podporu v praxi! Díky scénkám se účastníci mohou v bezpečném
prostředí naučit v konkrétních situacích reagovat ve smyslu poskytnutí adekvátní vrstevnické
podpory.

Příklady pomocníka lektora
 Pomocník lektora může využít vlastní zkušenosti k lepší provázanosti s každodenním životem.
Takový příklad může účastníkům pomoci usnadnit pochopení složitých témat, která se tak
stanou konkrétnějšími a přístupnějšími. Oběma lektorům to navíc pomáhá v použití vlastních
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příkladů k tomu, aby lépe vysvětlili některá cvičení, například vztahovou mapu nebo životní
cestu. Pomocník lektora si tato témata může dopředu připravit.
Příklad třetí osoby
 Účastníkům hodně pomáhají příklady jiných osob s mentálním postižením, kterým se povedlo
něčeho dosáhnout v konkrétní oblasti. Příklad jiné osoby s mentálním postižením může být
velkou inspirací. Využití obrázků lidí v dané roli, v domě, v práci atd. může příklad ještě
zatraktivnit.
Snění
 Sny pomáhají účastníkům v ujasnění si vlastních přání do budoucna. V kombinaci se
zkušenostmi z každodenního života ostatních se tak účastníkům otevírají možnosti, o kterých
dosud třeba vůbec nepřemýšleli.
Představivost
 Řada lidí se dívá na televizi. I dobře sledovaná telenovela může nabídnout zajímavé pohledy
na složité životní situace a otevřít důležitá témata k diskuzi.
 Kreativně využité obrázky v časopisech nebo reklamy rovněž pomáhají účastníkům
porozumět některým konceptům, jako jsou například pocity, různé role atd.
Použití flipchartu nebo velkých papírů
 Snaha o co možná nejlepší vizuální přiblížení tématu může být důležitým prvkem v
pochopení celé debaty.
Výlet


Je-li to možné, je vhodné, aby se aktivita odehrávala venku v prostředí, které účastníky
kurzu může inspirovat nebo jim umožní procvičit si nabyté dovednosti.

Neformální rozhovor
 Mají-li si účastníci kurzu mezi sebou neformálně popovídat, často se rozproudí živá debata,
ve které jednotlivci uvádějí své zkušenosti a dobře reagují na ostatní. Tento rozhovor se
může odehrát například před začátkem sezení nebo během (polední) přestávky. Někdy se
objeví témata, o kterých by za normálních okolností nikdo sám mluvit nezačal - například
porušování něčích práv. Neformální rozhovory skýtají možnosti poskytnutí podpory jeden
druhému v rámci témat, která jsou pro danou osobu v danou chvíli důležitá.
Jak začít


Je velice důležité mít připraveno pár témat na rozjezd, aby se účastníci navzájem poznali.
Během kurzu budou jeho účastníci chtít mluvit o svých osobních zkušenostech a o tom, co se
v životě naučili. Proto je třeba, aby lektor a jeho pomocník vytvořili prostředí, ve kterém
bude všem příjemně.

Osobní zkušenosti
 V určitých chvílích během kurzu je důležité, aby účastníci mezi sebou sdíleli své osobní
zkušenosti. Dochází tak k vytvoření vzájemné důvěry v rámci skupiny a k vědomí toho, že co
se na kurzu řekne, to se nedostane nikam dál. To je samozřejmě nutno hlídat. Kurz sám by
měl být především o zkušenostech samotných účastníků.
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Povzbuzení
 Udržet si vysokou hladinu energie může být někdy dost těžké, zejména například po obědě.
Je proto vhodné využít rychlou energetickou vzpruhu ve chvíli, kdy si lektor nebo jeho
pomocník všimnou, že celková míra pozornosti upadá.
TIP: Snažte se cvičení co možná nejvíc obměňovat. Každý člověk se učí jinak. Žádné cvičení nebude
vyhovovat všem účastníkům, ale při maximální míře obměn by mělo dojít k zapojení co možná
nejvíce lidí.
Česká republika: “Společně s pomocníkem lektora jsme vytvořili a otestovali cvičení, která se v tomto
kurzu ukázala jako velice užitečná. To nám pomohlo definovat, jaké dovednosti by měl podpůrce mít a s
nabytím jakých dovedností může být problém. Zaměřili jsme se na ty dovednosti, které se nám zdály
nejdůležitější. Bylo zajímavé, kolik různých nápadů se sešlo z ostatních zemí, které se na projektu
TOPSIDE podílely. Možností je tolik!”
Španělsko: “Kurz využívá aktivní metodologii, která je postavena na tom, že v učení je nejdůležitější,
aby v rámci potřeb jednotlivých lidí byl kladen důraz na jejich vlastní vzdělání, přičemž lektor zde hraje
pouze roli jakéhosi facilitátora celého procesu. Veškeré aktivity byly postaveny na plánování
zaměřeném na člověka, jeho potřeby a hodnoty. Pokud bude toto cílem kteréhokoli procesu, dojde k
podstatnému zvýšení kvality života.”
Rumunsko: “Abinel má rád krátké činnosti, jako například otázky a odpovědi. Hraní scének se
neúčastní. Alexandra a Laurentiu hrají scénky rády. Loanda pravidlům scének nerozumí.”

Příklad plánování zaměřeného na člověka (vztahová mapa), San Tomas, Španělsko
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c) Program, plánování a jednotlivé kroky v rámci kurzu
Při vytváření programu je třeba spolupracovat se všemi lektory, včetně těch s mentálním
postižením.
Je vhodné účastníky kurzu alespoň trochu poznat, neboť si pak snáze můžete zvolit téma, které se
jich dotýká. Pokuste se zjistit, jaké mají silné stránky a jaké mají zájmy. Pokuste se rovněž zjistit
něco o tom, jaké jsou jejich potřeby z hlediska cvičení, prostoru nebo podpory.
Následně můžete vytvořit plán, v rámci kterého budete klást důraz právě na ty dovednosti, které v
daných tématech potřebujete pro podporu účastníků kurzu. Používejte cvičení z databáze nebo
cvičení, která sami znáte. Ty pak můžete propojit s tématy, která jste si vybrali. Každopádně
nezapomínejte na následující:









Pestrost: všem prospěje, pokud je kurz pestrý. Nepracujte v rámci jednoho sezení se dvěma
podobnými cvičeními. Vhodná je například jedna diskuze, jedno aktivní cvičení, jedna
případová studie atd.
Pozor na délku: u jakéhokoliv cvičení po určité době začnou účastníci kurzu ztrácet zájem.
Po obědě: pokuste se po obědě zařadit něco, co vyžaduje určitou aktivitu.
Aktivita: aktivita je každopádně důležitá. Pomáhá v soustředění.
Příklady: Používejte hodně příkladů skutečných lidí. Účastníky kurzu to inspiruje.
Jak se máte? Je vhodné začít každé sezení krátkým kolečkem otázek, v rámci nichž se
například zeptáte, jak se kdo má a co si kdo pamatuje z minulé lekce.
Je vhodné zakončit sezení zhodnocením. To může být rovněž vhodná doba na aktualizaci
portfolií.

Použití samolepek s názvem a popisem konkrétní činnosti může rovněž pomoci dát dohromady
zajímavá cvičení a přiřadit je k jednotlivým tématům. Kromě toho tím získáváme možnost zapojení
pomocníka lektora už do přípravné fáze.
V rámci pilotního programu byly všechny kurzy postaveny na dotaci 40 hodin. I ty nejlepší plány však
leckdy dopadnou zcela jinak. Cíl může být flexibilní a měli byste ho tedy přizpůsobit potřebám své
skupiny a jejích účastníků. Například cvičení, které je navrženo na hodinu a půl, může vaší skupině
trvat pouhých patnáct minut. Mějte proto v záloze vždy dostatek aktivit, abyste byli dostatečně
flexibilní!
Pro každé sezení si můžete připravit následující rozvrh:
Lekce 1: Práce s tématem
Čas
Cvičení
Je potřeba

Kdo

10:00 –
10:15

Úvodní kolečko

Úvodní otázky

Pomocník

10:15 –
11:15

Co byste chtěli
dělat?

Plakáty, pera,
flipchart

Pomocník (lektor v případě potřeby
doplní)

11:15 –
11:30

Johnův příklad

PowerPoint – fotky

Lektor

atd.
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Můžete si samozřejmě sestavit vlastní rozvrh. Toto je jen příklad. Pokud ho sestavíte společně se
svým pomocníkem, můžete ho vyladit tak, aby vyhovoval všem. Sloupek KDO je v rozvrhu velice
důležitý. V rámci příprav se pomocník lektora může naučit některá cvičení řídit, přičemž sám
pravděpodobně naznačí, kterých úkolů by se rád zhostil. Snažte se pomocníka zapojit co možná
nejvíce jak v přípravách, tak v rámci kurzu samotného.
Vzhledem k tomu, že se řada cvičení týká osobních záležitostí, je dobré začít něčím, co trochu
prolomí strnulou atmosféru. Dbejte na to, aby se jednotliví účastníci kurzu předem navzájem
poznali; nezačínejte ničím složitým, ani ničím příliš osobním! Společně se zasmát je dobrý způsob,
jak začít společnou diskuzi.
Zjistili jsme, že není možné, aby všechna cvičení vyhovovala všem. Pestrý program vám nicméně
zaručí, že tu bude pro každého něco a že kurz bude celkově zábavný.
Podle našich zkušeností je ideální, když se počet účastníků pohybuje mezi čtyřmi a osmi lidmi. Čtyři
je minimum. Tento počet nicméně umožňuje probrat určitá témata do hloubky. Osm lidí je
odpovídající maximum. Pokud budete mít účastníků víc, budete mít problém dosáhnout toho, aby se
dostalo na všechny. Každý chce například vyprávět sám o sobě, přičemž ostatní budou jen tak sedět
a poslouchat. A poslouchat se dá jen po omezenou dobu. Zjistili jsme také, že pro řadu cvičení je
praktičtější, aby počet lidí ve skupině byl sudý.
TIPY:
Vytvořte program, v rámci něhož se za pomoci témat a cvičení naučíte daným dovednostem.
Tvořte program společně s pomocníkem. Diskutujte o tom, kdo bude co dělat.
Dbejte na to, abyste měli připraveno náhradní cvičení v případě, že něco půjde nečekaně rychle.
Přemýšlejte, co můžete vynechat, pokud naopak všechno nestihnete.
Dbejte na to, aby se účastníci kurzu předem poznali.
Mějte na paměti následující: variety,
 pestrost aktivit
 ne moc dlouhé
 aktivní prvky (hlavně po obědě)
 používejte dostatek příkladů z běžného života
 dbejte, abyste začínali a končili pozitivně
4 je minimální počet účastníků, 8 je odpovídající maximum!
Česká republika: “V první fázi projektu začala lektorka společně s pomocníkem připravovat osnovy
kurzu pro podpůrce. Nejprve jsme mluvili o roli podpůrce a o tom, co to znamená. Pak jsme se zaměřili
na hlavní situace, ve kterých lidé potřebují podporu. Díky tomu jsme získali témata. V této chvíli byla
obzvlášť důležitá pomoc pomocníka, který přišel s řadou témat, která jsou typická, obvyklá a specifická
pro lidi s mentálním postižením. Poté jsme vše navázali na jednotlivá cvičení.”

Skotsko: “Během prvního sezení vyšlo najevo, že ačkoliv se účastníci kurzu rámcově znali, nestrávili
spolu nikdy moc času. Tak jako v každé skupině, i tady nějakou dobu trvalo, než se usadily vnitřní
vztahy a společná práce tak dosahovala odpovídajících výsledků.”

“Třetí den začal rekapitulací dne druhého. Účastníci si moc nepamatovali, co jsme vlastně dělali.
Jakmile jsme si o tom ale začali povídat, rychle to všem naskočilo. To nás dovedlo k jasnému závěru:
Vždy dbát na to, aby byla každá činnost nebo každé téma zopakováno pokud možno tak podrobně, aby
se nabyté dovednosti před dalšími kroky všem dobře upevnily.”
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d) Studijní plán TOPSIDE: Databáze cvičení
Rádi bychom vám sestavení kurzu co možná nejvíc ulehčili. K tomuto účelu jsme sebrali veškerá
použitá cvičení. Tato cvičení tak všechna dohromady pokrývají veškeré dovednosti, které by
podpůrci měli mít. Některá cvičení lze použít k jakémukoliv tématu, jiná pak jsou určena pro jedno
konkrétní téma.
Databázi cvičení najdete na www.peer-training.eu. Vyhledávat můžete buď podle dovednosti,
kterou chcete cvičit, nebo podle témat.
Pro hledání v databázi stačí zadat klíčovou dovednost nebo téma; případně můžete procházet celý
seznam všech cvičení rozřazených podle dovedností nebo témat. Cvičení jsou uvedena v
jednoduchých formách, aby bylo rychle jasné, o co se v daném cvičení jedná - u každého cvičení
najdete krátký popis a účel. Protože každý z našich partnerů se s námi podělil o svá cvičení, jsou
popisy v katalánštině, češtině, holandštině, angličtině, finštině, rumunštině a španělštině. V každém
jazyce jsou jak cvičení v jazyce příslušné země, tak cvičení v jazycích ostatních zúčastněných zemí.
Každá strana se cvičením obsahuje samotné cvičení, metodu, potřebné materiály, časovou
náročnost a tipy od lektorů, kteří už se cvičením mají zkušenosti. Díky tomu je velice snadné
sestavit celý program právě jen z databáze cvičení. Zajímají nás samozřejmě vaše zkušenosti s
těmito cvičeními, stejně jako další případná cvičení, která sami pro svou potřebu vymyslíte. Pokud
se o ně s námi podělíte, mohou tak pomoci ostatním lektorům v jejich vlastních kurzech. Databáze
vám umožní jednotlivá cvičení hodnotit známkami od jedničky do pětky.
Všechna cvičení byla vyzkoušena a otestována v různých evropských zemích. Spokojeni s nimi jsme
byli jak my, tak účastníci našich kurzů. Cvičení vznikala a byla rozpracována společně s lidmi s
mentálním postižením. Díky tomu jsme se přesvědčili, že tato cvičení jsou relevantní a užitečná. V
databázi cvičení můžete hledat společně se svým pomocníkem. Snadno tak odhadnete, co považuje
za zajímavé a čemu by se chtěl věnovat.
TIP: Vytvořili jsme databázi cvičení, abyste nemuseli všechno vymýšlet sami.
Každé cvičení obsahuje cíl, metodu, použité materiály, časovou náročnost a tipy ostatních lektorů.
Všechna cvičení byla zkoušena v různých zemích.
Výběr cvičení je jedna z věcí, kterou je skvělé udělat společně s pomocníkem.

Finsko: “K jednotlivým dnům v rámci kurzu patřila cvičení, která se vztahovala k denním
tématům. Cvičení byla vybírána společně s pomocníkem lektora. Část cvičení byla odzkoušena v
rámci různých projektů a kurzů, další jsme převzali od kolegů a některá jsme si vymysleli sami.
Zkoušeli jsme také cvičení, které jsme si vypůjčili od dalších zemí, které se projektu účastnily.
Dbali jsme na to, aby tato cvičení dohromady pokrývala všechny oblasti, které podpůrce
potřebuje.”
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e) Hodnocení

“Byla to zábava. Mám teď k
dispozici spoustu nástrojů,
které mohu předvést ostatním.
Chtěl bych to použít při své
práci. Rád bych je povzbudil
k tomu, aby se ohlédli za
svým životem a pokusili se
vylepšit svou situaci, aby
měli kvalitnější život.”
Účastník z Nizozemska

Hodnocení je důležité jak během, tak po skončení kurzu.
Umožňuje vám přizpůsobit kurz tak, aby byl pro jeho
účastníky co možná nejefektivnější. Rychle se také ukáže,
kde je třeba něco změnit nebo zlepšit. Velice důležité je
také hodnocení spolupráce s vaším pomocníkem.
V jednotlivých zemích jsme své kurzy hodnotili různým
způsobem. V některých případech měli lektoři dotazníky,
které si nechávali vyplňovat. Ty se týkaly i konkrétních
kroků nebo cvičení a bylo tak proto rychle jasné, co
fungovalo a co ne. V jiných případech lektoři prováděli
hodnocení na závěr každého sezení pomocí série otázek.
Tímto způsobem získá lektor rámcový přehled o tom, co
bylo dobré a co ne.

Všichni lektoři rovněž prováděli hodnocení společně se
svým pomocníkem. To se ukázalo jako velice užitečné,
neboť dva lidé si většinou všimnou více věcí než jeden. Výsledkem je kvalitnější následující sezení.
TIPY:
Hodnocení během kurzu je velice důležité. Díky průběžnému hodnocení lze jednotlivá cvičení
přizpůsobovat přímo během kurzu. Společné hodnocení s pomocníkem lektora má za výsledek lepší
společnou práci. Každá z osob si navíc všimne jiných momentů v průběhu sezení.
Finsko: “Během pilotního kurzu ve Finsku jsme zpětnou vazbu získávali mnoha různými způsoby.
Zpětná vazba je vynikající věc. Účastníci za námi mohli chodit se svými názory a dojmy, a to jak
pozitivními, tak negativními. V rámci zpětné vazby mohli účastníci psát, kreslit nebo lepit obrázky a
nálepky. Na konci kurzu jsme rovněž dostali zpětnou vazbu k videu. Bylo úžasné vidět účastníky, jak
si jsou dostatečně jistí sami sebou na to, aby dávali ostatním i negativní zpětnou vazbu. To je velký
krok kupředu pro Finy s mentálním postižením!”
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f) Co jsme se naučili: Obtíže, s kterými se můžete setkat
Většinu toho, co jsme se během pilotních kurzů naučili, lze najít v tomto manuálu.












Pro řadu lidí s mentálním postižením šlo o první příležitost, kdy mohli podporovat ostatní,
místo aby oni sami byli těmi, koho někdo podporuje. U některých lidí to může vést k tomu,
že se najednou začnou chovat k ostatním, jako by to byli jejich podřízení a oni sami byli
něco víc. Třebaže se takováto reakce dá chápat, je nutné, aby si podpůrci uvědomovali, že
nejsou o nic víc nebo méně, než osoba, která potřebuje podporu, a že se jejich role mohou
velice rychle vyměnit!
Lidé se někdy mohou snažit nabízet ostatním řešení, která neodpovídají situaci, ve které se
podporovaný člověk nachází, nebo nejde o jejich upřednostňované řešení situace. Je
důležité zdůrazňovat, že každý člověk je jiný a že podpůrce musí vždy nechat podporovanou
osobu, aby si našla své vlastní řešení.
Lidé jsou často relativně spokojeni se svým životem, třebaže si můžeme myslet, že jsou
například vyloučeni z kolektivu nebo jejich životní styl nepovažujeme za vhodný pro
dospělého člověka. Ty, kdo se zdají spokojení, možná ale jen nikdy nikdo nepostrčil k tomu,
aby se zamysleli nad tím, co všechno by mohli vyzkoušet. Není třeba je nutit k tomu, aby
změnili celý svůj život; je však důležité strávit s nimi dostatek času na to, aby se dozvěděli o
dalších možnostech, které by jim mohly vyhovovat, případně o tom, co vlastně nabízí
inkluzivnější životní styl.
Někteří lidé mají dost svých vlastních problémů. V jejich vlastním životě se toho děje tolik,
že je pro ně složité naslouchat tomu, co se děje v životech jiných lidí, o jejich podpoře ani
nemluvě. Toto je třeba včas odhalit a s konkrétním podpůrcem se tyto problémy snažit
překonat.
Narazili jsme na pár účastníků, pro které bylo zatěžko rozlišit, co je pravda a co ne. Taková
neschopnost jasně se vyjádřit znamená, že podpůrce nebude schopen dobře plnit to, co patří
k jeho odpovědnostem a je třeba s tím pracovat.
Role pomocníka nebyla ve všech kurzech stejně jasná. Někteří pomocníci byli spíš jako
účastníci, jiní byli naopak příliš zaujati vlastními příběhy tak, že nenaslouchali ostatním.
Zejména podpůrci bez předchozích zkušeností potřebují sami podporu a vedení. Jde o
investici, která se vyplatí. Viz kapitola týkající se pomocníka lektora.

Tipy: Během celé řady pilotních kurzů jsme se toho naučili hodně. A mnoho věcí jsme mohli udělat
lépe. Pokud si tyto postřehy přečtete, můžete se poučit jak z našich úspěchů, tak z našich
neúspěchů!
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V. Po skončení kurzu
a) Portfolio
Myslíme si, že je důležité, aby si lidé připomínali, jaké dovednosti získali. Byli bychom také rádi,
kdyby ostatním lidem mohli ukázat, čeho všeho dosáhli. Pokusili jsme se toho dosáhnout několika
různými způsoby a tady vám chceme nabídnout pár příkladů jako inspiraci. Můžete si sami sestavit
portfolio, které bude vyhovovat možnostem ve vaší zemi a lidem, se kterými pracujete. Do portfolia
můžete rovněž zařadit všechny materiály, se kterými jste pracovali, příběhy těch, kteří vám sloužili
jako příklad, nebo cokoliv dalšího, co pak pomůže dané osobě v její roli podpůrce.
Popisy a vyobrazení našich portfolií najdete v TOPSIDE Materiál pro účastníky kurzu.
Během kurzu jsme používali určité nástroje. Šlo například o nástroje související s plánováním
zaměřeným na konkrétního člověka. Využívali jsme např. pracovních listů či plakátů pro vedení a
reflexi rozhovorů, stejně jako k tomu, abychom pomohli se účastníkům lépe ptát. Díky tomu, že se
tyto materiály naučí účastníci používat ve skupině, je následně budou umět používat i sami. Tyto
materiály se tak stanou nástrojem, který budou využívat ve své roli podpůrce.
Pokud jsou účastníkům rozdány prázdné pracovní listy či plakáty v rámci jakési pracovní sady, je jim
zároveň dána i jistá autonomie. Umožňuje jim to tak tyto listy využívat i mimo kurz, neboť je to
něco, k čemu se mohou vracet. Pomáhají jim tak uvědomit si, jaká je jejich role a co v kurzu dělali.
Další věc, která účastníkům pomůže stát se dobrými podpůrci, je jakýkoliv konkrétní příklad
metody, která byla v kurzu použita. Pokud je samotné tento příklad inspiroval, mohou ho použít k
tomu, aby oni sami inspirovali ostatní.
Někteří lektoři považovali za vhodné, aby tato pracovní sada nástrojů byla součástí portfolia.To
umožňuje jednotlivým účastníkům personalizaci použitých materiálů. Jiní lektoři si vytvořili zvláštní
hotovou složku. Obě řešení pomohla účastníkům uvědomit si, které nástroje by mohli při podpoře
ostatních použít.
TIPY: Vytvořte přístup, v rámci kterého si účastníci zapamatují, co se naučili, a budou to schopni
ukázat ostatním. Tomu říkáme portfolio. Podívejte se pro inspiraci na příklady v TOPSIDE Materiál
pro účastníky kurzu.
Dejte účastníkům k dispozici nástroje, které sami používali během vlastních sezení. Budou je tak
moci použít ve své roli podpůrce.
Rumunsko: “Portfolia umožňují účastníkům kurzu zpětný pohled na to, co se vlastně naučili. Každý
účastník má unikátně sestavené portfolio, které obsahuje veškeré aktivity, na něž během kurzu došlo.
V těchto složkách najdeme materiály, o které se opírá jejich práce, fotky pořízené během scének,
malůvky i výstřižky z časopisů. Portfolio rovněž obsahuje podpůrnou síť, což je obdélníkový karton se
třemi kontaktními jmény a telefonními čísly. Těmto osobám mohou účastníci volat, pokud se dostanou
do nesnází, nebo pokud se ztratí.”
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Nizozemsko: “V našem portfoliu je celkem hodně textu. V Nizozemí máme možnost získat osvědčení
o dosažených dvednostech. Takové osvědčení si lidé mohou dát do životopisu a může jim to pomoct
při hledání práce nebo při dalším vzdělávání. Každý, kdo si portfolio prohlédne, uvidí přesně, co daný
člověk absolvoval. Hodně pomoct mohou také osobní komentáře ostatních lidí, týkající se silných
stránek člověka. Všimli jsme si ovšem také, že takovémuto typu portfolií těžko rozumí někdo zvenčí.”
Španělsko: “Použili jsme vztahovou mapu k tomu, abychom identifikovali ty nejdůležitější lidi v
životech účastníků kurzu, a abychom byli schopni říct, proč jsou tyto vztahy důležité. Stejný postup
jsme použili i u vysvětlení sociální sítě. Účastníky kurzu takováto aktivita motivuje. Velice rádi
vysvětlují své vztahové mapy zbytku skupiny. Vztahová mapa je součástí portfolia. Účastníkům to tak
pomáhá uvědomit si, že ji mohou použít ve své roli podpůrce.”

Portfolio podpůrce ze San Tomas, Španělsko.

32

b) Certifikát
Všichni účastníci obdrželi certifikát o účasti. Budiž to řečeno s vědomím, že formální uznání nebo
kvalifikace získaná prostřednictvím tohoto kurzu nebyla možná ani v jedné z účastnických zemí. Ve
vaší zemi to ovšem může dopadnout jinak. Prosíme vás, zajímejte se pokud možno o formální
akreditaci vzdělávacího programu TOPSIDE.
Je důležité, aby se účastníci zúčastnili všech sezení. Pokud tomu tak nebude, budou si muset hodně
věcí zopakovat. Navíc jim budou chybět i zkušenosti ostatních. Na konci kurzu by všichni účastníci
měli mít splněn určitý minimální počet hodin. Každý z našich kurzů byl jiný, ale všechny měly
časovou dotaci okolo 40 hodin. Tato časová dotace se může přizpůsobit potřebám a cílům vaší
skupiny, ale musí být realistická a v souladu s ideály vrstevnické podpory. Účastníci by měli vědět,
co to znamená být podpůrcem, co podpůrce dělá a jak naložit s dovednostmi získanými na tomto
kurzu. Měli by mít rovněž realistickou představu ohledně vlastních schopností v roli podpůrce. Ne
všichni pochopí všechno, třebaže absolvovali všechna sezení. Lektor by se měl vždy soustředit na
pozitiva, na to, co kdo UMÍ a umět přetavit tyto schopnosti do vrstevnické podpory.
Jako lektoři TOPSIDE budete muset splňovat i určitý požadavek minimální kompatibility s kurzem.
Vaším cílem bude postarat se o to, aby účastníci nabyli všechny potřebné dovednosti pro podpůrce,
ne pouze některé. I pokud někteří účastníci již tyto dovednosti získali jinde, vyplatí se je zopakovat
nebo nabyté znalosti prohloubit.
TIPY
Všichni moc rádi na konci kurzu dostanou certifikát. A zaslouží si ho! Zaměřte se na to, co lidé UMÍ.
Zároveň se ale snažte naučit účastníky všechny potřebné dovednosti, které má podpůrce znát.
Nizozemsko: “Snažili jsme se, aby si všichni účastníci mohi vzít hodně věcí domů, díky čemuž by
bylo jasné, co absolvovali. Navzdory tomu si stejně všichni účastníci chtěli odnést certifikát.”

Popdůrci z Pentru Voi, Rumunsko
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c) Další kroky
Použili jste někdy dovednosti
nabyté v kurzu ve svém životě,
například mezi přáteli?
Já jsem třeba podporoval svého
spolubydlícího. Vyprávěl mi o
problému s rodiči. Ti mu
zakazovali, aby měl přítelkyni.
Řekl jsem mu, že to chápu a že
bych svým rodičům řekl, že mám
právo na to s někým žít.
On se rozhodl si s nimi
promluvit, ale pohádali se a
tvrdil, že mu vyhrožovali. Řekl
mi, jak to dopadlo, ale já jsem
mu stejně pogratuloval k tomu,
že měl tu odvahu a aspoň to
zkusil.
Pomocník lektora z České

I po skončení kurzu se mohou lektoři scházet s danou
skupinou a podporovat je v nové roli. Někteří lektoři
pak tuto práci mohou přehodit na někoho jiného. V
obou případech je vhodné toho pro účastníky předem
zajistit co možná nejvíc. Tuto metodiku jsme začali
psát s myšlenkou na to, co budou tito lidé dělat po
skončení kurzu. Kurz je nejefektivnější ve chvíli, kdy
se jeho účastníci rovnou z kuru přesunou do své nové
role. Lektoři mohou dál sledovat, jak podpůrci pracují
s nově nabytými dovednostmi. Můžete používat stejné
portfolio. Není-li to přímo lektor, kdo s účastníky
zůstává v kontaktu po skončení kurzu, je třeba, aby
došlo k dobré výměně informací mezi jeho náhradníky
stran toho, co se účastníci v kurzu naučili a jak se tyto
dovednosti dají do budoucna při vrstevnické podpoře
využít.
Už během zkušební fáze bylo jasné, že podpůrci se
mohou dostat do obtížných situací. Je-li to možné,
doporučujeme vám vyzkoušet systém, v rámci něhož
má podpůrce k sobě osobu poradce. Poradce by měla
být osoba, které je podpůrce schopen se svěřit a se
kterou se cítí uvolněně.

Podrobněji o tomto tématu referuje TOPSIDE dokument nazvaný “Doporučení pro poradce”.
Pomoci mohou také dobrovolníci, například jako poradci ve skupině nebo jako individuální poradci k
jednotlivým podpůrcům.
Tipy: Nejefektivnější je, když se účastník kurzu rovnou po jeho skončení dostane do nové role.
Přemýšlejte, jakým způsobem je možné podpůrcům radit, pokud to bude třeba.
Využívejte služeb dobrovolníků, pokud to bude možné. Zejména pro práci poradců.
Přečtěte si v TOPSIDE dokumentu nazvaném “Doporučení pro poradce”.
Czech Republic: “Dobrovolníci začali pracovat v rámci podpůrných skupin, které jsme otevřeli s
absolventy kurzu TOPSIDE. Lektorka kurzu byla pouze na prvních šesti sezeních, což bylo možné
právě díky dobrovolníkům. Lektorka nejprve vysvětlila dobrovolníkům, v čem spočívá role podpůrce
a v čem role jeho poradce. Z našich zkušeností vyplývá, že dobrovolníkům, kteří rovněž fungují jako
poradci, je také třeba vysvětlit, jak podporovat lidi k tomu, aby se podporovali navzájem a aby
nefungovali jako asistenti nebo nepřebírali jiné role.”
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Jak dál
Tento materiál by vám měli pomoci s přípravou kurzu TOPSIDE – Možnosti vzdělávání pro podpůrce z
řad vrstevníků u lidí s mentálním postižením v Evropě. Tento kurz učí lidi s mentálním postižením
dovednosti potřebné k tomu, aby byli dobrými vrstevnickými podpůrci. Lidem s mentálním
postižením se tak otevírají nové příležitosti k podpoře ostatních v inkluzivnějším způsobu života.
Uvědomujeme si, že vám nepředkládáme žádné jasně formulované osnovy, nýbrž flexibilně
použitelný materiál, který je možné použít mnoha různými způsoby, a že budete muset zapojit
vlastní vhled do problematiky a vlastní kreativitu, abyste vytvořili svůj vlastní TOPSIDE kurz. Věříme
však a doufáme, že jsme vám poskytli určitou platformu a základ, který vám usnadní práci s
tématem vrstevnické podpory. Rovněž věříme, že jsme vám poskytli řadu nápadů, cvičení i vlastních
zkušeností. A co je asi nejdůležitější, věříme, že jsme zde zdůraznili naší společnou víru v lidi s
mentálním postižením a jejich nezadatelné právo na adekvátní podporu, díky které jsou schopni
naplnit svou občanskou roli se vším, co k ní patří. Jsme přesvědčeni o tom, že využijete všech
našich zkušeností a že sami vytvoříte kurz, který bude co nejlépe vyhovovat jak lidem, se kterými
pracujete, tak i vašemu kulturnímu prostředí.
Neváhejte využít všech materiálů na stránkách www.peer-training.eu a nebojte se podělit se s námi
o své vlastní zkušenosti!
Za všechny lektory a jejich pomocníky, kteří se účastnili pilotní fáze projektu, vám přejeme to
nejlepší, hodně zábavy a skvělých sezení v rámci kurzu. A špičkovou vrstevnickou podporu!
A všem, kteří se hodlají stát účastníky tohoto kurzu, přejeme, aby v tomto kurzu získali dovednosti,
které následně použijete ve svém vlastním životě. Doufáme, že se z vás v budoucnu stanou
vynikající podpůrci. A budoucnost začíná právě teď! Hodně štěstí! A podporujte se navzájem!

Výborně, Kerry!
Tipy: Užijte si to a ať se vám vše vydaří. A nezapomeňte se podporovat navzájem!
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Dodatek
V tomto dodatku najdete základní informace o všech partnerech, které se na pilotním programu
TOPSIDE podílely.

Země:
Organizace:
Počet:
Lektor:
Pomocník lektora:
Více informací na:

Skotsko
Enable Scotland
8 účastníků
8 sezení po 7 hodinách
Použito 9 různých témat
Hugh Savage
John Feehan
www.enable.org.uk
Země:
Organizace:
Počet:

Rumunsko
Pentru Voi
7 účastníků
1 celodenní sezení
18 sezení po dvou hodinách
Kromě prvního sezení, které
bylo celodenní, jsme použili
9 různých témat
Lektorka:
Cristina Burlacu
Pomocnice lektorky: Cristina Csizsec
Více informací na: www.pentruvoi.ro
Země:
Organizace:
Počet:

Finsko
Inclusion Finland KVTL
6 účastníků
4 sezení na celý víkend
Bylo použito celkem 9 témat
Lektorka:
Taija Humisto
Pomocnice lektorky:
Sinikka Haanpää
Více informací na: www.kvtl.fi
Země:
Organizace:
Počet:

Španělsko
Associació Sant Tomàs
8 účastníků
12 sezení po 4 hodinách
Použito jedno téma
Lektorka:
Ivana Vilademunt
Pomocník lektorky: Antonio Garcia Torre
Více informací:
www.santtomas.cat
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Země:
Česká republika
Organizace:
Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v České republice
Počet:
6 účastníků
20 sezení po 1,5 hodině
3 témata navržena lektorkou
3 témata navržena účastníky
Lektorka:
Petra Nováková
Pomocnice lektorky: Gabriela Froňková
Více informací:
www.spmpcr.cz

Země:
Organizace:
Počet:

Nizozemí
Stichting Perspectief
9 účastníků
6 sezení po sedmi hodinách
Použito 6 různých témat
Lektorka:
Juultje Holla
Pomocníci lektorky: Alexander Boes,
Ellis Jongerius
Více informací:
www.perspectief.org

Celý projekt koordinovali Camille Latimier a Luca
Magri z Inclusion Europe.
The Quality Team
Více informací: www.inclusion-europe.org
Jan Walmsley, Anna MacQuarrie a Tobias
Buchner podpořili vývoj matriálů TOPSIDE svými
komentáři a připomínkami k naší práci coby
externí hodnotitelé.

Projekt TOPSIDE byl realizován díky podpoře
Lifelong Learning Programme – Grundtvig
Více informací: http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/grundtvig_en.htm
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Inclusion Europe
Projekt je podporován Programem celoživotního učení Evropské komise.

www.peer-training.eu

