
Dopady ruské invaze na děti a mládež na Ukrajině jsou 
obrovské. Podle OSN je více než 1,5 milionu dětí a 

mladých lidí, kteří jsou aktuálně mimo svůj domov, 
ohroženo sociálním vyloučením.

STAND BY ME
STOJÍM PŘI TOBĚ

V DofE vznikl v roce 2022 mezinárodní 
projekt Stand By Me / Stojím při Tobě, 
jehož hlavní ambicí je, aby měl každý 
mladý člověk z Ukrajiny, či jinak 
znevýhodněný žák nebo student, 
podporu svého vrstevníka. 

Žákům a studentům českých škol 
program nabízí možnost, jak převzít 
odpovědnost, pomoci vrstevníkům, 
naučit se nové věci a zažít nová 
dobrodružství.

BUDDY PROGRAM PRO ADAPTACI 
ŽÁKŮ A STUDENTŮ Z UKRAJINY 
A DALŠÍCH ZNEVÝHODNĚNÝCH DĚTÍ 
A MLADÝCH LIDÍ DO ČESKÝCH ŠKOL 

usnadnění adaptace dětí a mladých lidí z Ukrajiny nebo 
dětí jinak znevýhodněných do školního prostředí a 
kolektivu 
propracovaná metodika a hotové nástroje pro mentory 
rozvoj zaškolených mentorů v práci s žáky a studenty 
ze znevýhodněného prostředí

CÍLE 
PROGRAMU

aktivizovat a adaptovat děti a 
mladé skrze smysluplné aktivity 
dát jim pocit sounáležitosti, 
fyzické i duševní pohody 
podpořit je v seberozvoji 
poskytnout školám účinný 
nástroj, který pomůže se 
začleněním dětí a mladých do
kolektivu 

PŘÍNOSY PROGRAMU

Program je prevencí šikany, outsiderství, absence ve výuce, konfliktů v kolektivu, 
psychických problémů, špatného prospěchu a předsudků.

Program posiluje osobnostní rozvoj, wellbeing a sounáležitost mladých jejich aktivizací 
skrze sdílené a smysluplné aktivity realizované s vrstevníky.



Díky vyškolenému dospělému mentorovi se vytvořené 
buddy dvojice společně zapojují do doporučených 
aktivit dle propracované metodiky. 

Buddy dvojice tvoří: 
1. žák / student 13-24 let z Ukrajiny nebo jinak znevýhodněný 
2. žák / student 13-24 let nový účastník nebo absolvent DofE 

Mentor: vedoucí / učitel / asistent pedagoga / psycholog / 
metodik prevence 

Celková časová investice je 20-35 hodin během 2 měsíců - odvíjí se podle počtu mentorovaných dvojic. 
Pro 1 mentora doporučujeme vedení max. 5 buddy dvojic.

DĚKUJEME, ŽE MŮŽEME SPOLEČNĚ VYTVÁŘET PROSTOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ BEZ BARIÉR. 

studium metodiky
on-line školení
schůzky se zájemci z 
řad žáků/studentů

propojení buddy dvojic
mentoring
monitoring průběhu 
setkávání buddy dvojic

závěrečné 
vyhodnocení
prezentace projektů
předání certifikátů

REALIZAČNÍ FÁZE
2.-3. měsíc

4 hodiny na 1 dvojici 

PŘÍPRAVNÁ FÁZE
1. měsíc
10 hodin

VYHODNOCENÍ
3. měsíc
5 hodin

KDO JE V PROGRAMU 
ZAPOJEN

ČASOVÝ RÁMEC

ZAPOJTE SE

ZÁŠTITA PARTNEŘI ODBORNÍ KONZULTANTI

Mgr. Tereza Vlčková 
metodička projektu 
tereza.vlckova@dofe.cz
+420 771 262 477

Naděžda Vránová
manažerka projektu 
nadezda.vranova@dofe.cz
+420 720 548 828 

Těšíme se na spolupráci, kontaktujte nás!

www.dofe.cz/stojim-pri-tobe

https://www.dofe.cz/stojim-pri-tobe-1

