Ti si moj junak
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Kako je nastala knjiga »Ti si moj junak«
Ta knjiga je nastala v okviru projekta, ki ga je razvila Referenčna skupina za duševno zdravje in psihosocialno
podporo v izrednih razmerah organizacije IASC (IASC MHPSS RG). Projekt so podprli svetovni, regionalni in lokalni
strokovnjaki iz držav članic organizacije IASC MHPSS RG, pri projektu pa so sodelovali tudi starši, skrbniki, učitelji in
otroci iz 104 državah. V mednarodni raziskavi, ki je bila izvedena v arabščini, angleščini, italijanščini, francoščini in
španščini, so preverjali duševno zdravje otrok in njihove psihosocialne potrebe med izbruhom pandemije COVID-19.
Na podlagi rezultatov raziskave je bil razvit okvir tem, ki so obravnavane v zgodbi. Zgodba je bila nato predstavljena
otrokom v več državah, ki jih je prizadel COVID-19. Povratne informacije otrok, staršev in skrbnikov so pripomogle k
posodobitvi in prilagoditvi zgodbe.
Več kot 1.700 otrok, staršev, skrbnikov in učiteljev z vsega sveta si je vzelo čas, da so z nami delili svoje izkušnje z
doživljanjem in načini spopadanja s pandemijo COVID-19. Velika zahvala gre otrokom, njihovim staršem, skrbnikom
in učiteljem, ki so izpolnili naše ankete in nam pomagali pri razvoju zgodbe. To je zgodba od otrok za otroke.
IASC MHPSS RG priznava Helen Patuck za pisateljico scenarija zgodbe in ilustratorko slik v knjigi.
© IASC, 2020. Ta publikacija je bila objavljena pod pogoji licence Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). V skladu s
pogoji te licence je dovoljeno reproduciranje, prevajanje in prilagajanje tega dela v nekomercialne namene, pod
pogojem, da je delo ustrezno citirano.

Uvod
»Ti si moj junak« je knjiga, napisana za otroke po vsem svetu, ki jih je prizadela pandemija COVID-19.
Knjigo »Ti si moj junak« naj starši, skrbniki ali učitelji prebirajo otroku ali manjši skupini otrok. Odsvetujemo, da otroci knjigo
berejo brez spremstva staršev, skrbnika ali učitelja. Dodatni vodnik z naslovom »Dejanja za junake« (ki bo objavljen pozneje)
ponuja podporo pri obravnavi tem, povezanih s COVID-19, podaja smernice za obvladovanje čustev in občutkov, namenjene
otrokom, pa tudi dodatne dejavnosti za otroke, ki temeljijo na tej zgodbi.

Prevodi
Referenčna skupina bo sama uredila prevode v arabščino, kitajsko francoščino,
ruščino in španščino. Za prevod knjige v drugih jezikih se obrnite se na Referenčno
skupino organizacije IASC
na naslovu mhpss.refgroup@gmail.com. Vsi prevodi bodo objavljeni na spletni
strani Referenčne skupine organizacije IASC.
»Tega prevoda/priredbe ni ustvarila organizacija IASC«. Organizacija IASC
ni odgovorna za vsebino ali točnost tega prevoda/priredbe. Izvirna angleška
izdaja “Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight
COVID-19! Licenca: CC BY-NC-SA 3.0 IGO je zavezujoča in verodostojna izdaja.«
Prevod v slovenščino: Inštitut za dolgotrajno oskrbo,
Eva Klara Kukovičič, dipl. jezik. posred., dr. Alenka Oven

Sarina mama je prava junakinja, ker je najboljša
mama in najboljša znanstvenica na svetu.
Vendar niti Sarina mama ne najde zdravila proti
koronavirusu.
»Kako je videti COVID-19?« je Sara vprašala
mamo.
»COVID-19 ali koronavirus je tako majhen virus,
da ga ne moremo videti,« ji je razložila mama.
»Vendar se prenaša s kašljanjem in kihanjem
bolnih ljudi, ko se ti dotikajo drugih oseb ali
stvari okoli sebe. Ljudje, ki zbolijo, dobijo
vročino, kašljajo, lahko pa imajo tudi težave z
dihanjem.«
»Ali to pomeni, da se proti bolezni ne moremo
boriti, samo zato ker je ne vidimo?« je bila
radovedna Sara.
»Lahko se ji postavimo po robu,« je razložila
mama. »Želim si, da bi bila varna, Sara. Z
virusom se okuži veliko različnih ljudi, prav vsak
pa lahko pomaga v boju proti bolezni. Otroci
ste nekaj posebnega in tudi vi lahko pomagate.
Ostati morate varni in zdravi. Tako
boste postali pravi junaki.«

Ko je Sara tisto noč legla v posteljo, se ni počutila
kot junakinja. Počutila se je razburjeno. Želela je v
šolo, ampak njena šola je bila zaprta. Hotela je videti svoje prijatelje, ampak to ni bilo varno. Bolj kot
kar koli pa si je Sara želela, da bi koronavirus prenehal strašiti na njenem svetu.
»Junaki imajo super moči,« je še rekla sama pri sebi
in zaprla oči. »Le kaj je moja?«
Nenadoma je iz teme zaslišala nežen glas, ki jo je
poklical po imenu.
»Kdo je v moji sobi?« je tiho zašepetala nazaj.
»Povej mi, Sara, kaj potrebuješ, da bi postala pravi
junak?« jo je vprašal neznani glas.
»Potrebujem način, s katerim bi lahko vsem otrokom
na svetu povedala, kako zaščititi sebe in ljudi okoli
njih ...« je odgovorila Sara.
»Kako to misliš?« se je začudil glas.
»Potrebujem nekaj, kar lahko leti ... nekaj, kar ima
močan glas ... in nekaj, kar je pripravljeno pomagati!«
Kar naenkrat se je iz teme zaslišal šum in v soju lune
se je prikazalo povsem nenavadno bitje ...

»Kdo si ti?« se je začudila Sara.
»Jaz sem Ario,« je prijazno odvrnilo bitje.
»Še nikoli do zdaj nisem videla Arija,« je
pojasnila Sara.
»No, jaz pa sem bil ves ta čas ob tebi,« je
odgovoril Ario.
»Prihajam namreč iz tvojega srca.«
»Hm, torej bi lahko s tvojo pomočjo
prepotovala ves svet in poučila vse otroke
o koronavirusu!« je bila navdušena Sara.
»Lahko sem prava junakinja! Ampak
počakaj, Ario, ali je zdaj, ko se je pojavil
koronavirus, sploh varno potovati po
svetu?«
»Če potuješ z menoj, je povsem varno,« ji
je razložil Ario. »Ko sva skupaj, se ti nič ne
more zgoditi.«

Sara je sedla Ariju na hrbet in skupaj sta se skobacala skozi okno njene sobe.
Odletela sta proti zvezdam in pomahala Luni v pozdrav.

Ko je vzšlo sonce, sta pristala v čudoviti
puščavi blizu piramid, kjer sta opazila majhno
skupino otrok, ki se je igrala nedaleč stran.
Otroci so vzklikali od veselja in mahali Sari in
Ariju.
»Pozdravljena, jaz sem Salem!« je zavpil eden
od dečkov. »Kaj počneš tukaj? Oprosti, ne
moremo priti bliže, saj moramo ostati na
razdalji vsaj enega metra!«
»Ravno zato sva prišla!« je Sara zaklicala nazaj.
»Jaz sem je Sara in to je Ario. Ali si vedel, da
lahko otroci poskrbimo, da se naši sosedje,
prijatelji, starši in stari starši ne okužijo s
koronavirusom? Vsi si moramo ...«
»Umivati roke, in to z milom in vodo!« se je
zasmejal Salem. »To že vemo, Sara.
Vemo tudi, da če smo bolni, moramo kašljati
v komolec, namesto rokovanja pa drugim
raje pomahamo v pozdrav. Trudimo se, da bi
ostajali doma, vendar živimo v mestu z zelo
veliko ljudmi ... in nekateri teh predpisov ne
upoštevajo.«
»Hmm, morda pa ti lahko jaz pomagam,« je
predlagal Ario. »Je že res, da koronavirusa ne
morejo videti, lahko pa vidijo mene! Skočita
name, ampak pazita, da bosta sedela vsak
na svojem krilu – tako bo med vama vsaj en
meter varnostne razdalje!«

Ario je s Salemom na enem
krilu in Saro na drugem
poletel v nebo. Letel je čez
mesto ter začel rjoveti in peti!
Salem pa je zaklical otrokom
na ulicah:
»Pojdite domov in povejte
svojim družinam, da je veliko
varneje, če ostanemo doma!
Največ, kar lahko naredimo
drug za drugega je, da ne
hodimo iz hiše!«
Ljudje so začudeno stremeli
v neznano pojavo na nebu.
Kmalu pa so spoznali, da
ima res prav in bo morda
najbolje, da odidejo domov.

Ario je poletel visoko proti
nebu. Salem je zavriskal
od veselja. Ko so dosegli
oblake, je mimo njih
švignilo letalo in potniki
so začudeno stremeli izza
oken.
»Zdaj nekaj časa ne bomo
smeli potovati,« je otožno
rekel Salem.
»Države po svetu že
zapirajo meje in vsi
moramo ostati v domačem
okolju, kjer smo, z ljudmi,
ki jih imamo radi.«
»Zdi se, da se je toliko stvari
spremenilo,« se je zamislila Sara.
»Včasih me je tega kar strah.«
»Nekaj povsem normalnega je, da občutimo strah in
zmedenost, kadar se stvari spreminjajo, Sara,« jo je
potolažil Ario. »Ko sem prestrašen, počasi vdihnem zrak in
nato počasi izdihnem ogenj!«
Še v istem trenutku je Ario izbruhnil
ogromno ognjeno kroglo.
»Kako pa se vidva pomirita, kadar vaju je
strah?« je zanimalo Arija.

»Jaz vedno pomislim na osebo, ob kateri se počutim
varno,« je pojasnila Sara.
»Jaz tudi! Ko me je strah, pomislim na stare starše,
ob katerih občutim varnost,« je dejal Salem. »Tako jih
pogrešam. Ne morem jih objeti, ker bi jih lahko okužil
s koronavirusom. Običajno jih z družino obiščemo
vsak vikend, zdaj pa ne, ker jih nočemo ogrožati.«
»A jih lahko vsaj pokličeš?« je zanimalo Saro.
»O, ja, seveda!« je odvrnil Salem. »Vsak dan me
pokličejo in razložim jim čisto vse, kar počnemo
doma.
Potem se počutim veliko bolje in tudi stari starši so
zelo veseli.«
»Povsem normalno je, da pogrešamo osebe, ki jih
imamo radi in jih trenutno ne moremo videti,« je
razložil Ario. »To samo pomeni, da nam ni vseeno
zanje. Ali bi se počutila bolje, če vama predstavim še
druge junake?«
»Ja, prosim!« sta Sara in Salem zavpila v en glas.
»Super, moja prijateljica Saša ima povsem nenavadno
super moč,« je še dodal Ario, nato pa so odleteli
dalje. »Pojdimo!«

Druščina se je začela spuščati in pristali so v
majhni vasi. Pred hišico je bila deklica, ki je
nabirala rože. Ko je zagledala Arija in otroka, ki
sta sedela na njegovih krilih, se je zasmejala.
»Ario!« se je razveselila. »Ostati moramo vsaj
enega meter narazen, zato ti bom objem poslala
kar po zraku! Kaj te je prineslo sem?«
»Tvoj objem mi je kar pogrel srce, Saša,« je rekel
Ario. »Všeč mi je, kako lahko samo z besedami
nekomu povemo, da nam je mar. Prišel sem, ker
bi moja prijatelja rada videla tvojo super moč.«
»Kaj pa je moja super moč?« je bila začudena
Saša.
»Nekdo v vaši družini je zbolel, zato ste tudi
ostali družinski člani ostali doma in tako preprečili
širjenje koronavirusa,« je pojasnil Ario.
»Ja, moj oče je okužen, zato bo v svoji spalnici
toliko časa, dokler se povsem ne pozdravi,« je
nadaljevala Saša.

»Ampak to sploh ni tako slabo! Igramo namizne
igre, kuhamo, preživljamo čas na našem vrtu in
skupaj jemo zajtrk, kosilo in večerjo. Z brati pa
včasih tudi zaplešemo. Vsak dan beremo knjige
in tudi učim se lahko od doma, kajti včasih že kar
pogrešam šolo. Na začetku se mi je zdelo vse tako
čudno, ker smo bili ves čas doma, zdaj pa se mi zdi
nekaj povsem normalnega.«
»Vem, da ni enostavno, Saša,« je rekel Ario. »A
našla si načine, kako se zabavati doma in kako
preživljati čas s svojo družino. Zaradi tega si prava
junakinja!«
»Pa se doma tudi kaj kregate?« je zanimalo Salema.
»Včasih,« je priznala Saša. »Biti moramo izredno
potrpežljivi in imeti veliko razumevanja, pa tudi
opravičimo se hitreje. To je prava super moč, saj
z njo osrečimo sebe in druge. Potrebujem pa tudi
nekaj časa zase. Obožujem namreč plesanje in
petje! Včasih pa lahko celo pokličem svoje prijatelje
...«
»Ampak, Ario, kaj pa se zgodi z ljudmi, ki so daleč
od doma ali pa doma sploh nimajo?« je zaskrbelo
Saro.
»To je odlično vprašanje, Sara,« je odgovoril
Ario. »Pojdimo in ugotovimo.«

Druščina se je poslovila od Saše in še enkrat poletela
visoko proti nebu. Zrak je postajal toplejši in kar
naenkrat so pristali na otoku, ki ga je obdajalo morje.

Zagledali so taborišče, v katerem je bilo polno
ljudi.
Neka deklica jih je opazila in jim od daleč
pomahala.
»Živijo, Ario, tako vesela sem, da te spet vidim!«
je zaklicala. »Na otoku se trudimo, da smo drug
od drugega oddaljeni vsaj en meter, zato ne bom
prihajala bliže. Bi pa z največjim veseljem spoznala
tvoje prijatelje! Moje ime je Leila.«
»Živijo, Leila! Jaz sem Sara in to je Salem,« je
zaklicala Sara. »Vidim, da skrbno ohranjate razdaljo
in se tako zaščitite pred koronavirusom. Ali
počnete še kaj?«
»Seveda, redno si umivamo roke z milom in vodo!«
je odgovorila Leila.
»Pa tudi kašljate v komolec?« je zanimalo Salema.
»Nam lahko pokažete, kako se to počne?« je bila
radovedna Leila. Salem jim je z veseljem pokazal.
»Vsi se trudimo biti pogumni, ampak nekaj me
tako skrbi,« je potožila Leila. »Ti lahko nekaj
zaupam? Slišala sem, da je nekdo zbolel in umrl
zaradi koronavirusa in zdaj me je zelo strah. Ali je
res, da lahko umremo zaradi koronavirusa?«

Ario je globoko izdihnil, nato pa se zvrnil na svojo
ogromno rit.
»Ja, moji junaki, res je čudno,« je začel. »Nekateri
se sploh ne počutijo slabo, spet drugi pa so lahko
zelo bolni in lahko umrejo. Prav zato moramo biti še
posebno previdni, kadar smo blizu starejših in tistih
oseb, ki imajo druge bolezni, saj je koronavirus za njih
najbolj nevaren. Včasih, ko smo prestrašeni in se ne
počutimo varno, lahko uporabimo našo domišljijo in
si zamislimo varno mesto. Bi radi preizkusili, kako to
deluje?«
Vsi otroci so se prikimali, zato jih je Ario prosil, da
počasi zaprejo oči in si zamislijo kraj, kjer občutijo
varnost.
»Pobrskajte po spominu in si izberite prostor ali
trenutek, ko ste se počutili povsem varno,« je začel
Ario.
Nato jih je vprašal, kaj vidijo, kaj občutijo in kako diši
na njihovem varnem mestu. Zanimalo ga je, ali bi na
svoje varno mesto radi koga povabili in o čem bi se
tam pogovarjali.
»Na varno mesto se lahko odpravite kadar koli ste
žalostni ali vas je česa strah,« je nadaljeval Ario. »To
je vaša super moč, ki jo lahko delite s prijatelji in
družino. Zapomnite si, da jaz in vaši bližnji skrbimo za
vas. Tudi to lahko pomaga, da se počutite bolje.«

Leila je nadaljevala: »Vsi lahko skrbimo drug za drugega.«
»Tako je, Leila,« je pritrdil Ario. »Drug za drugega lahko skrbimo ne glede na to, kje smo. Bi odšla z nami na zadnji del
potovanja?«
Leila je privolila in se z Arijem in novimi prijatelji podala na čarobno potovanje. Tudi Sara je bila presrečna, da se je druščini
pridružila nova junakinja, saj je vedela, da je prav, da podpiramo drug drugega. In tako so odleteli, tokrat povsem tiho in brez
besed, a Leila je kljub temu vedela, da jo imajo novi prijatelji resnično radi.

Izza oblakov so počasi začele kukati visoke
gore in Ario je priletel v majhno mesto. Nekaj
otrok se je igralo ob potoku.
»Ario!« je zavpil eden izmed njih in mu
navihano pomahal.
»Zdravo, Kim,« je Ario pozdravil dečka.
»Druščina, rad bi, da spoznate nekaj mojih
prijateljev, ki so bili okuženi s koronavirusom
in so nato ozdraveli.«
»Kako pa je bilo?« je zanimalo Salema.
»Kašljal sem in včasih mi je bilo vroče.
Bil sem tudi res utrujen in nekaj dni mi ni
bilo do igranja,« je pojasnil Kim. »Sem pa
ogromno spal in moja družina je ves čas
skrbela zame. Nekaj družinskih članov je
moralo v bolnišnico.
Medicinske sestre in zdravniki so bili zelo
prijazni do njih, sosedje pa so nam pomagali
pri hišnih opravilih. Po nekaj tednih smo bili
že zdravi.«

»Sem Kimov prijatelj,« se je oglasil eden od otrok. »Že res, da se je Kim okužil s
koronavirusom, a sva kljub temu ostala prijatelja. Čeprav ga dolgo nisem videl, mi je bilo
še vedno zelo mar zanj, zdaj pa sem srečen, ker se lahko zopet igrava skupaj!«
»Včasih je najpomembnejša stvar, ki jo naredimo za prijatelje, da zaščitimo drug
drugega,« je modro nadaljeval Ario. »Četudi to pomeni, da se nekaj časa ne vidimo.«

»To pa res lahko naredimo drug za drugega,« je odvrnila Leila.
»Nekega dne se bomo zopet skupaj igrali in lahko se bomo vrnili v šolo in vse bo tako kot prej«, je dejal Salem.
Prišel je čas, da se Sara poslovi od novih prijateljev in se odpravi nazaj proti domu. Obljubila jim je, da ne bo nikoli pozabila
te neverjetne pustolovščine.
Misel, da svojih prijateljev nekaj časa ne bo videla, jo je užalostila. Vendar pa se je kmalu spomnila Kimovih besed in v
trenutku se je počutila bolje. Včasih prijateljev dlje časa ne vidimo, ampak to še ne pomeni, da jih nimamo radi.

Ario je prijatelje pospremil domov,
nato pa počakal, da Sara potone v
globok spanec.
»Ali se bova tudi jutri podala na
pustolovščino?« je zaspano vprašala
Sara.
»Ne, Sara. Zdaj je čas, da se še malo
družiš s svojo družino,« je odgovoril
Ario.
»Zapomni si najino zgodbo. Če
ostanemo doma in si pridno
umivamo roke, lahko zaščitimo
vse ljudi, ki jih imamo radi. Jaz pa
bom vedno ob tebi. Če me boš
pogrešala, samo zapri oči, pojdi na
svoje varno mesto in tam te bom
čakal.«
»Ti si moj junak,« je tiho zašepetala.
»Ti pa si moja junakinja, Sara. Ti si
junakinja za vse ljudi, ki te imajo
radi,« je odvrnil Ario.

Sara je zaspala, in ko se je naslednjega
dne zbudila, je za Arijem izginila vsaka
sled. A Sara je vedela, kje ga najde.
Zaprla je oči in odšla na svoje varno
mesto, kjer ga je še isti hip srečala.
Pogovarjala sta se o nočni pustolovščini
in narisala vse, kar sta videla. Ko je Sara
dokončala risbo, je stekla k mami in ji
z navdušenjem razložila vse, kar se ji je
pripetilo prejšnjo noč.
»Mami, vsi lahko poskrbimo za zdravje
drugih, veš,« je rekla. »Na pustolovščini
sem spoznala toliko junakov!«
»Seveda, Sara, povsem prav imaš!« je
bila navdušena mama. »Na svetu je
toliko zdravnikov in medicinskih sester,
ki so pravi junaki, ker skrbijo, da ljudje
ne zbolijo za koronavirusno boleznijo.
Ampak junak je lahko tudi vsak izmed
nas in moj največji junak si ti.«

