SEZNAM PREVENCE – instituce, programy, materiály, ...
Název instituce
DDM Rozmarýn
http://www.ddmrozmaryn.cz/Besedy-aprednasky/

Co nabízí
Nabídka besed v rámci primární prevence pro
ZŠ a SŠ v Ltm

poznámka
Kontaktní osoba
iljena.vancova@ddmrozmaryn.cz
na tel. 602 589 901 p. Vančová

hodnocení
Zdarma,
různá kvalita
lektorů

Vzdělávací agentura Lektor – Martin Růžička

Nabídka vzdělávací agentury LEKTOR
navazuje na přednáškovou činnost
občanského sdružení Dům křesťanské
pomoci BETHEL

Kontaktní osoba a lektor: Martin Růžička
Pražská 14, 412 01 Litoměřice
Email: ruzicka@agentura-lektor.cz,
Telefon: 721 751 219
IČO: 88320669, Číslo BÚ: 2300202279/2010

Doporučeno
– zdarma +
dlouhodobé
působení,
velmi dobré
zkušenosti
škol v regionu

Divadlo VeTři
Počerady 10, PSČ 440 01
Tel.: 775315389
774599132
divadlo@divadlo-vetri.cz
Cena za balíček 800,- Kč (plus 50,- Kč poštovné
a balné za celkovou zásilku). Balení každého
balíčku obsahuje 10 CD nosičů.

Doporučeno
ZŠ Terezín

Cena: 50,- na žáka
Všechny programy (divadelní představení)
využívají synektické principy a zaměřují se na
emotivní složku, burcují a aktivizují ji
v konfrontaci s myšlením.

Doporučeno
ZŠ Mšenélázně

http://www.agentura-lektor.cz/

Nabízí ucelený program PRIPRE pro žáky 2.
stupně ZŠ a víceletých gymnázií
Témata:
6.roč: Vztahy v kolektivu a prevence šikany
Dospívání a vztahy s rodiči
7.roč: Alkohol a kouření,
Partnerské vztahy a manželství
8.roč: Drogy, Sex, antikoncepce a pohlavně
přenosné choroby
9.roč: Sekty a křesťanství
Extremismus, rasismus
Prevenci na první i druhý stupeň
Nyní nabízejí asi 17 preventivních témat pro
různé věkové kategorie.

Divadlo VeTři
http://www.divadlo-vetri.cz/

o.s. VOLÁNÍ NADĚJE
Přemyslovců 307/65, 709 00 OstravaMariánské Hory
tel.: 776271626,
email: sdruzeni@volaninadeje.cz
www.volaninadeje.cz

- preventivní materiály pro 2. st. ZŠ a SŠ.
- fotoseriály z reálného života dětí na CD +
metodika
- různá témata, 9 balíčků

Harmonia Universalis o.s.
Dubenská 1483/2
370 05 České Budějovice

Programy pro ZŠ a víceletá gymnázia
I. stupeň
„Sezame, otevři se“ /60 min./
„Rozsviťte hvězdy“ /60 min/

kancelář Praha:
U družstva práce 1472/68
140 00 Praha 4 - Braník
+420 244 467 258

K. Davidkova

II. stupeň, gymnázia
Motivační protidrogové představení „Na
rovinu“ /60 min/
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+420 604 240 951
+420 603 549 636
honza.harmonia@email
http://www.bezcigaret.cz/seminare
Stránky jsou spravovány Českou koalicí proti
tabáku
Občanské sdružení Česká koalice proti tabáku
Studničkova 7, 128 00 Praha 2
MUDr. Kateřina Langrová, ředitelka sdružení
info@dokurte.cz

Agentura Dobrodruh Vědomice
http://dobrodruh.org
Netradiční program v rámci výuky hodin
tělesné výchovy, školního výletu, kohezního
výjezdu, neobvyklého víkendu, preventivních,
či jiných aktivit školy.

Informační portál primární prevence
http://www.odrogach.cz/

http://www.drogy-info.cz/

K. Davidkova
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Motivační výchovné představení „Třináctá
komnata“ /60 min/
Preventivní programy o (ne)kouření pro děti
Aktuálně programy v rozsahu 2 hodin:
Nekuřátka – pro žáky 3.-5. tříd
Tipni to I, II, III – pro žáky 2. stupně ZŠ a
žáky středních škol
Hlavním cílem seminářů je děti informovat
nejen o zdravotních následcích kouření, ale i
o sociálních aspektech kouření,
marketingových strategiích a o závislosti jako
takové.
Důraz na interaktivnost, hravost, odbornost a
samozřejmě kvalitu.
Na webových stránkách i metodická
doporučení pro pedagogy a rodiče.
KOHEZNÍ nebo také tmelící VÝJEZD
1) Pro kolektivy komplikované svou
dynamikou či strukturou, s narušenými
vztahy, u kterých je třeba pracovat na
budování pozitivních vzájemných vztahů,
zdravých sociálních návyků s ohledem na
věkové zvláštnosti účastníků
2) Pro kolektivy dětí, které jsou „zdravé“ a
chceme u nich utužit dobré sociální návyky,
posílit jejich skupinovou soudržnost a
preventivně tak působit na vznik sociálně
nežádoucích jevů v kolektivu školní třídy
3) Seznamovací výjezd pro nové kolektivy
dětí (jak 1. nebo 6. ročníky, tak sloučené
kolektivy školních tříd) taktéž s ohledem na
věkové zvláštnosti účastníků
Pro učitele, rodiče a náctileté.
Obsahuje také náměty na tvorbu MPP.
Monitorovací dotazníky - unikátní nástroj
pro školy.
Lze se prokliknout na Prevenci pro rozumné
rodiče (nebo ji můžeme najít rovnou na
adrese: http://prevence.sananim.cz/
informační portál o ilegálních a legálních
drogách
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Cena za program: 950 Kč (počet dětí do 30
žáků)
info@bezcigaret.cz

agentura DOBRODRUH
Mgr. Pavel Chaloupka
Lesní 169
413 01 Vědomice
Tel: 734 / 32 20 77
www.dobrodruh.org
IČO: 76565505
email: info@dobrodruh.org

Doporučeno
na semináři s
pedagogy

Weby o kouření:
www.slzt.cz
www.dokurte.cz
www.stop-koureni.cz
www.access-europe.com
www.help-eu.ccom
Bezpečný internet:
www.insafe.cz
www.cms.e-bezpeci.cz
www.internethotline.cz
www.saferinternet.cz
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.bezpecnyinternet.cz/

Film pro děti 13 – 16 let
Rady pro bezpečné užívání internetu

Na této adrese přímo ke spuštění.
Rady a tipy pro rodiče, děti a školy

www.bezpecne-online.cz

Info pro děti, mládež, rodiče, učitele.
Spousta tipů, zajímavostí, informací –
srozumitelných, využitelných.
Film o šikaně na základní škole.

Propojeno s dalšími odkazy viz výše.
Zajímavá prezentace pro pedagogy.

Šikana – www.mezistenami.cz
Šikana - Minimalizace šikany – informační
portál o šikaně na školách
http://www.minimalizacesikany.cz/

Tyto stránky pomáhají žákům, rodičům a
školám řešit problémy se šikanou.

Problematika HIV-AIDS
www.mezinimi.cz

volně stažitelné video s filmem o HIV
problematice

www.aids-hiv.cz
Dům světla

problematika HIV-AIDS

Na stránkách lze přímo objednat – 470,- Kč.

Libor Matula, beseda s HIV pozitivní osobou –
libor.matula@aids-pomoc.cz
HIV/AIDS v Namíbii
Ochrana reprodukčního zdraví
www.projekt-spirala.cz
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1.
beseda se Zdeňkou Haukovou zhaukova@seznam.cz
Vlastní obsah projektu respektuje cíle a obsah
výchovy ke zdraví na školách, jejíž součástí je
i sexuální výchova. Jeho nosnou součástí
jsou regionální vzdělávací semináře pro
pedagogy pod názvem „Ochrana
reprodukčního zdraví a prevence
HIV/AIDS, prevence rakoviny děložního
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Kalokagathie, s.r.o.
PaedDr. Lenka Kubrichtová
E-mail: lkubrichtova@gmail.com
Tel.: +420 603 257 491

Doporučeno
Doporučeno

čípku“.
Výživa
www.stob.cz
www.zdrava5.cz
www.hravezijzdrave.cz
www.zdrava-abeceda.cz
Poruchy příjmu potravy
www.idealni.cz
www.szu.cz (stažitelná videa autentických
příběhů)
www.anabell.cz
Zdravé zuby
www.zdravezuby.cz
www.peceozuby.cz
Záchranářská problematika
www.zachrannykruh.cz
www.ioolb.cz
Dopravní výchova
www.ibesip.cz
Výuka o mikrobiálním světě
www.e-bug.cz
Alergie
www.cipa.cz
Centrum bezpečnosti potravin
www.bezpecnostpotravin.cz
www.viscojis.cz
www.foodsafety.cz

Olaf Deutsch dělá přednášky (výběrová
doporučení, otravy z jídla…)
olaf.deutsch@mze.cz

Digitální portfolia pro výchovu ke zdraví a
speciální vzdělávání
http://digifolio.rvp.cz
Osobnostní a sociální výchova – vzdělávací
programy pro učitele a žáky.
http://www.odyssea.cz/
Občanské sdružení Prevent
http://www.os-prevent.cz/
www.adaptaky.cz
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Poskytují primární prevenci, adaptační kurzy
pro žáky a studenty, kurzy pro pedagogy.
REÁLNÁ CENA AK
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Občanské sdružení PREVENT
Heydukova 349
386 01 Strakonice

3 denní adaptační kurz – 21 000 Kč +
ubytování a strava lektorů
1 denní adaptační kurz – 10 000 Kč +
ubytování a strava lektorů
Reálné ceny dohodou (pro jihočeské školy
levnější díky dotaci).
Institut Filia je zaměřen především na
odbornou, metodickou a informační pomoc
pracovníkům a institucím v oblasti drogové
prevence a vzdělávání. Výraznou část činnosti
tvoří přímá preventivní práce s dětmi a
mládeží.

Tel: 383 323 920
e-mail: prevent@os-prevent.cz
Adaptační kurzy: e-mail: hruska@os-prevent.cz

Institut Filia držitel osvědčení MŠMT o
způsobilosti vzdělávacího zařízení v oblasti
drogové prevence nabízí vzdělávací programy
zaměřené na prevenci drogových závislostí.
Programy jsou určeny dětem MŠ, ZŠ a rodiče,
dále nabízejí vzdělávací akce pro pedagogy.

Cenově nákladnější (od 1000,- za hodinu práce
se třídou, pro mimopražské je třeba hradit i
cestovné).
Sokolská 26, 120 00 Praha 2, tel./fax: 224 263
026, tel.: 224 261646, e-mail: filia@telecom.cz

Prev-Centrum
http://www.prevcentrum.cz/
Základním posláním občanského sdružení
Prev-Centrum je realizace primární a
sekundární prevence a poskytování
psychosociální pomoci osobám ohroženým
závislostmi a dalšími nežádoucími jevy.

Nabídka preventivních programů pro žáky ZŠ
a SŠ, vzdělávání metodiků prevence.

vedoucí programu primární prevence:
PhDr. Alena Petriščová
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Tel.: 242 498 335
Fax: 233 355 459
GSM: 776 619 505
e-mail: prevence@prevcentrum.cz

Život bez závislostí
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/

V současnosti realizujeme prevenci sociálně
patologických jevů, jako je zneužívání
návykových látek, týrání dětí, sexuální
zneužívání, šikana, agresivita, kriminalita.
Pro pedagogy - KVP- Komplexní výcvik
preventistů (dvouletý a pětiletý cyklus)
Divadlo Fórum
Časopis Prevence

http://prospe.cz/
o. s. PROSPE je sdružení zabývající se
specifickou prevencí zacílenou
především na žáky ZŠ a studenty SŠ.

o.s. PROSPE poskytuje tyto služby:
- komplexní dlouhodobé programy primární
prevence
- jednorázové besedy pro děti a dospívající
- poradenství pro pedagogické pracovníky a
rodiče
- individuální konzultace
- zprostředkování kontaktů na odborná
zařízení
- poradenství při tvorbě preventivních
programů školy

Adresa:
Občanské sdružení ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5
Mobil: 602 255 508
E-mail: h.vrbkova@seznam.cz
h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz
Finančně náročné (studium 15 000 ročně)
Jednorázový program prim. prev. pro žáky ZŠ a
studenty SŠ: 1000,-/90 min. (v Praze),
1200,-/90 min. (mimo Prahu)
Ostatní nejspíš z organizačních důvodů jen pro
Prahu.

Institut Filia

K. Davidkova
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Divadlo ve
fóru –
doporučeno
SPgŠ ltm

- poradenství při získávání finančních
prostředků na preventivní programy

Co dělat, když…- (Publikace - je drahá, dá se koupit např.
Praktické
náměty
k prevenci
a z projektu).
intervenci rizikového chování žáků.
www.raabe.cz

Youtube: O sexu – 10 minutový animovaný

???

film určený (nejen) pro žáky s mentálním
postižením
Bezpečná šipka http://bezpecnasipka.jex.cz/
Agentura Hobit, Kutná Hora, Mgr. Ivan
Bauer

http://www.agenturahobit.cz/

Ceny dohodou

Doporučeno
z GJJ

Cena neomezené multilicence je 800,-

Asociace
působí od
r.2004

umělecká agentura Rajcha
Hrubínova 562, 572 01 Polička
Telefonický kontakt je : 731 725 473 nebo 731
725 427
Cena 30,- Kč na žáka

Doporučuje
ZŠ K.Jeřábka
Roudnice

adaptační pobyty pro SŠ, výlety, vzdělávání,
volný čas, historie

Proxima Sociale

Certifikovaný poskytovatel primární prevence.

PROSPE

Certifikovaný poskytovatel primární prevence.

Pražské centrum primární prevence
Portál primární prevence rizikového chování v
Praze
www.prevence-praha.cz

V rubrice Pedagog naleznete seznam
poskytovatelů pripre, metodické informace,
rady k tvorbě MPP a další důležité náměty pro
práci metodika prevence.

Česká asociace metodiků prevence
www.casmp.cz

Drogy trochu jinak – interaktivní program,
dotazníky na rizikové projevy, ale také na
osobnostní charakteristiky

INFRA http://www.infracz.cz/

Vzdělávání pro pedagogy, informace a

Umělecká agentura Rajcha
Pan Rajman

metodické návody KAFOMET
" MEMENTO" – divadelní představení ve
škole na téma drogy.
Určeno pro 8., 9.třídu

K. Davidkova
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Proyuoth – evropská iniciativa na podporu
duševního zdraví a prevenci poruch příjmu
potravy
Webový portál:
https://www.proyouth.eu/

Určeno mladým lidem 15 – 25 let

Městské divadlo v Mostě – představení Droga

Autor: KAI HENSEL
Režie: Radoslav Tcherniradev

http://www.divadlo-most.cz/cz/nas-repertoardetail/?nazev=oioga&id=443753

Hrají: Veronika Valešová

K. Davidkova
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Anonymní a bezplatná účast v programu
prostřednictvím webových stránek
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Hlavními cíli informačního a podpůrného
systému ProYouth je:
1.
Vzdělávat v problematice duševního
zdraví, zdravého životního stylu a poruch
příjmu potravy.
2.
Pomáhat mladým lidem včas u sebe
rozpoznat projevy problémového a rizikového
chování.
3.
Poskytnout uživatelům tipy, jak mohou
pomoci sobě nebo ostatním.
4.
Nabízet vrstevnickou podporu
prostřednictvím internetové platformy
ProYouth a působit tak proti rozvíjení poruch
příjmu potravy nebo souvisejících problémů.
5.
Zprostředkovat klientům přístup k řádné
lékařské péči a zmenšit tak interval mezi
prvním projevem obtíží a vyhledáním
odborné pomoci.
Představení probíhají i dopoledne pro školy –
viz webové stránky.
Tématem monodramatu jsou drogy a jejich vliv
na utváření lidské osobnosti.
Doporučeno pro starší žáky, ale dobrá
zkušenost je i s dětmi ze základní školy
praktické

Doporučuje
ZŠ StraškovVodochody a
DD, ZŠP, PŠ
a
Š
J
Dl
až
ko
vi
ce

