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Jaka jest podstawowa idea programu UPRIGHT?
UPRIGHT jest projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach progra-
mu Horyzont 2020 Badania i innowacje (umowa o udzielenie dotacji nr 754919). Skrót UPRIGHT 
jest akronimem pełnej nazwy programu: Universal Preventive Resilience Intervention Global-
ly implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers (Powszechny 
profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w celu poprawy i 
promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków).

Ogólnym celem programu jest promowanie dobrostanu psychicznego i zapobieganie zabu-
rzeniom psychicznym poprzez wzmacnianie odporności wśród młodych ludzi z zastosowa-
niem zintegrowanego podejścia obejmującego młodzież, ich rodziny i specjalistów w szkołach 
(str. 5 podręcznika Dobrostan dla NAS).

Ramy konceptualne programu UPRIGHT obejmują cztery sekcje: uważność (mindfulness), radze-
nie sobie, skuteczność, uczenie się kompetencji społeczno-emocjonalnych. W sumie uczestni-
cy przyswoją 14 umiejętności. Ćwiczenia służące nauce i rozwojowi uważności pojawiają się w 
trakcie całego szkolenia. W programie UPRIGHT uważność jest ćwiczona ustawicznie jako część 
każdej sesji z uczniami (s.7 podręcznika Dobrostan dla NAS)

Uważność (mindfulness)

Radzenie sobie

Skuteczność

Uczenie się kompetencji społeczno-emo-
jonalnych

Czy nasza szkoła może stać się szkołą UPRIGHT?
W trakcie badań projekt UPRIGHT był realizowany w ścisłej współpracy ze szkołami w określo-
nych krajach lub regionach Europy. Następnie opracowano materiały w 7 różnych językach: an-
gielskim, hiszpańskim, baskijskim, włoskim, duńskim, polskim i islandzkim. Teraz Twoja szkoła 
może stać się szkołą UPRIGHT, nawet jeśli nie brałeś udziału w projekcie badawczym.

Jakie koszty są z tym związane?
Wszystkie materiały programu UPRIGHT, w tym podręcznik i materiały internetowe, są bezpłat-
ne. Ewentualne koszty do pokrycia przez szkołę mogą dotyczyć szkoleń dla nauczycieli zapro-
ponowanych przez wykwalifikowany personel, wydarzeń organizowanych przez szkołę, innych 
materiałów niedostępnych w zasobach UPRIGHT.
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W jakich krajach lub regionach wdrożono już program UPRIGHT?
Kraje i regiony, które już wdrożyły program to:
Włochy - Prowincja Autonomiczna Trydentu
więcej informacji:  http://www.uprightprogram.eu/italiano/

Hiszpania - Kraj Basków
więcej informacji: http://www.kronikgune.org/

Islandia - Reykjavik 
więcej informacji: 
www.landlaeknir.is  i  www.upright.hi.is 

Polska - Dolny Śląsk
Więcej informacji: https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/projekty-eu/projekt-upright/

Dania
Więcej informacji:
http://www.projekter.au.dk/upright/

Jakie materiały są zawarte w UPRIGHT?
UPRIGHT składa się z różnorodnych materiałów szkoleniowych. Materiały są wykorzystywane 
w dwóch głównych programach: Dobrostan dla NAS (podstawowa interwencja dla młodzieży, 
zapewniająca szkolenie w zakresie 4 różnych komponentów: uważność, radzenie sobie, skutecz-
ność, uczenie się społeczne i emocjonalne- łącznie przeszkolonych jest 18 umiejętności) oraz Do-
brostan dla WSZYSTKICH (zaprojektowane w celu wspierania odporności społeczności w szkole).

Każdy program składa się z materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, uczniów i rodzin, w tym:
• Podręcznik dla nauczycieli (zarówno programy Dobrostan dla NAS, jak i Dobrostan 
     dla WSZYSTKICH)
• Podręcznik dla rodzin
• Grafiki
• Wideo
• Klipy
• Materiały online (plakaty, krótkie wiadomości cyfrowe, nagrania dot. uważności, …)

Jak długo trwa wdrożenie programu UPRIGHT?
Nasze doświadczenie pokazuje, że w przypadku braku materiału UPRIGHT w określonym języku, 
cały proces ich przygotowania zajmie mniej więcej rok. Wskazane jest przeznaczyć cały semestr 
na przygotowanie całego materiału (w tym filmów, podręczników, prezentacji itp.). W przypad-
ku, gdy materiał już istnieje w określonym języku, ramy czasowe są krótsze.

W jaki sposób UPRIGHT angażuje rodziców?
Na początku roku szkolnego wszyscy rodzice powinni zostać zaproszeni do szkoły i poinformo-
wani o programie UPRIGHT i jego działaniu. Szkoła UPRIGHT powinna utrzymywać aktywną ko-
munikację z rodzinami przez cały okres realizacji. Firma UPRIGHT udostępnia również podręcz-
nik dla rodziców, który jest dostępny online i poleca szkolenia i wydarzenia dla rodziców.
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