
Spolupráce NORSKO, ISLAND 
 
Projekt si klade za cíl výměnu zkušeností a know how v oblasti práce s dětmi s Hyperkinetickou 
poruchou (ADHD) mezi organizacemi z České republiky, Norska a Islandu. Tím naplňuje celkové 
cíle BG FTA v oblasti 3 Výměna zkušeností a spolupráce s cílem posílení a zkvalitnění veřejných 
služeb. Výměna zkušeností se bude zaměřovat jak na samotnou práci s dětmi, tak i na další 
aspekty jako je zapojení děti s ADHD do kolektivu, práce s rodiči nebo informovanost společnosti 
o tomto problému. Výsledkem spolupráce a výměny zkušeností bude metodika komplexní péče o 
děti s ADHD. V rámci projektu také proběhne konference pro odbornou i širokou laickou veřejnost 
za účasti českých, norských a islandských expertů, kde bude představena problematika ADHD u 
dětí z různých úhlů pohledu a budou prezentovány výsledky spolupráce v rámci projektu. Na 
závěr projektu bude výsledná metodika představena na semináři pro odbornou veřejnost. 
 
Účelem projektu je získat zkušenosti z Islandu a Norska s prací s dětmi s ADHD, a to 
s ohledem na komplexní přístup k péči o tyto děti, metody pro rozvoj jejich osobnosti, jejich 
zapojení do kolektivu a na práci s rodiči dětí.  
 
Podle odhadů je ADHD postiženo 6-8% dětí, což je číslo nesrovnatelně vyšší, než před 
několika lety. Ať už je příčinou nárůst počtu dětí s ADHD, nebo, jak se domnívají někteří 
odborníci, je počet případů onemocnění ADHD stejný jako dříve a jen jsou projevy choroby 
v měnících se životních podmínkách více nápadné, pravdou zůstává, že ADHD je problém, 
kterému je nutné se věnovat. 

Hlavním problémem v otázce ADHD je informovanost, pokud je totiž porucha správně a včas 
diagnostikována je možné ji léčit. V rámci projektu vznikne komplexní metodika práce s dětmi 
postiženými ADHD zpracovaná s použitím norských a islandských zkušeností v rámci 
předkládaného projektu, která bude cenným příspěvkem do aktuálního diskursu. Konference 
a seminář uspořádané v rámci navrhovaného projektu přispějí k rozšíření povědomí o ADHD, 
různých aspektech této poruchy, života s ní a možnostech její léčby a korekce.   

Norský partner – ADHD Norge, je organizace založená koncem 70. let jako sdružení rodičů 
dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. V roce 2007 asociace začala používat modernější název 
pro lehkou mozkovou dysfunkci – ADHD, a přešla k současnému názvu. Asociace je 
zastřešující organizací pro pacienty s ADHD a jejich příbuzné, v současné době má pobočku 
v každém z 19 norských krajů. Od začátku svého působení pořádá ADHD Norge letní tábory 
pro děti a mládež s ADHD. Asociace rovněž pořádá řadu seminářů pro mladé lidi i dospělé 
trpící ADHD a jejich blízké. Jedním z poslání asociace je zajistit, aby jejich členové mohli 
využívat všech možností, které stát pacientům s ADHD nabízí. 

 

 

 

 

http://www.adhdnorge.no/ 

www.eeagrants.cz



Islandský partner – školka Mulaborg, je situován v Reykjavíku a jeho hlavním mottem je 
„školka pro všechny“. Od svého založení v 70. letech, kdy existovalo samostatné speciální 
oddělení pro děti s postiženími, prošla školka vývojem až k dnešní podobě, kdy je otevřená 
všem dětem a řídí se filosofií, že každé dítě se učí v průběhu vývoje bez ohledu na své 
fyzické a mentální schopnosti. Tým pracovníků školky Mulaborg je složen ze speciálních 
pedagogů a odborníků na předškolní vzdělávání, kteří sestavují a průběžně obnovují učební 
plán tak, aby byl přínosný pro všechny děti. Ve školce jsou uplatňovány jak tradiční, tak 
i netradiční komunikační metody pro zlepšení rozvoje jazykových schopností.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mulaborg.is/ 

Partneři projektu z Norska a Islandu se budou podílet na přípravě a realizaci projektu. Zajistí 
programovou náplň studijních cest zástupců českého partnera do své země – návštěvu své 
organizace, materiály o problematice, které budou použity pro zpracování metodiky, a 
seminář o oblasti své specializace v práci s dětmi s ADHD. Partnerské organizace rovněž 
zajistí experty na mezinárodní konferenci v Praze. Český partner bude zodpovědný za řízení 
projektu, organizaci studijních cest, konference, zpracování metodiky a semináře. 

Výsledky projektu: 

1. Přenos know-how mezi islandským, norským a českým partnerem o práci s dětmi 
s ADHD 

2. Seminář na Islandu za účasti islandských expertů  
3. Seminář v Norsku za účasti norských expertů  
4. Konference v Praze za účasti mezinárodních expertů pro odbornou i širokou laickou 

veřejnost 
5. Komplexní metodika práce s dětmi s poruchou ADHD 
6. Závěrečný seminář a představení Metodiky odborné veřejnosti 

 
 

Projekt bude řízen organizací Úspěšné dítě, o. p. s. Zodpovědnou osobou bude pan Petr 
Hrabal, člen správní rady, který bude odpovídat i za finanční řízení projektu. Žadatel zajistí 
komunikaci s partnery, organizaci studijních cest, konference, semináře a zpracování 
metodiky. Zahraniční partneři připraví program a seminář během studijní cesty české 
delegace do jejich země.  

 


