INFORMACE O ORGANIZACI
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Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
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Kontakt:

Mgr. Martina Bártová
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bartova@stred.info

KONTAKTNÍ OSOBA PRO OBJEDNÁVKY
Koordinátorka
programů:

Mgr. Markéta Jirka
tel:

775 725 661

email:

cablova@stred.info

Jakým způsobem pracujeme?
S dětmi sedíme v kruhu, rozebíráme konkrétní témata. Součástí je nejen diskuze,
ale i seznamovací a uvolňovací techniky, psychosociální hry, modelové situace,
brainstorming, prvky zážitkové pedagogiky, dramaterapie a muzikoterapie,
zpětnovazební techniky. Žáci pracují samostatně, ve skupinách i jako celý tým.

Jak dlouho to trvá?
Jeden modul na ZŠ trvá 3 vyučovací hod., přičemž většina programů obsahuje dva
moduly (1 třída = 6 hod.). Konkrétní rozsah je uveden na následujících stránkách.
Čas realizace je přizpůsoben vyučovacím hodinám konkrétního školského zařízení.

Kde se s třídami potkáváme?
Programy realizujeme v prostorách školy nebo v prostorách poskytovatele
na adrese: Mládežnická 229, Třebíč či Husova 189, Moravské Budějovice.

Kdo jsou lektoři?
Jsme tým pracovníků, který má různorodé kompetence, které rozšiřujeme dalším
vzděláváním. Aktivit se účastníme s dětmi, budujeme vzájemnou důvěru. Žáci nám
mohou tykat, nebojí se na cokoli zeptat, otevřeně hovořit na hraniční témata. Naší
podmínkou je, aby třídu na každém modulu doprovázel třídní pedagog. Před
realizací programu od něj zjišťujeme situaci ve třídě, po ukončení modulu
konzultujeme průběh a další postup. Informace o dění na programu a doporučení
zaznamenáváme do Zprávy o průběhu programu. Ta je poté předána třídnímu
pedagogovi oproti podpisu a v kopii vedení školy a školnímu metodiku prevence.

Co bychom Vám ještě řekly?
Děláme tuto práci rády, věříme, že prevence je velmi důležitá – díky ní lze
problémům předcházet, či je podchytit již v zárodku. Říká se, že děti jsou naše
budoucnost. A budoucnost si každý přeje co nejrůžovější 

Pracovnice Programu primární prevence
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Ceník služeb pro školy:
Programy

Cena podpořená
Krajem Vysočina,
MŠMT

Cena pro školy mimo
Kraj Vysočina

Plná cena **

(podpořená z RVKPP)

Dlouhodobé programy (2 a více setkání)

Mateřské školy

2. 400 Kč

3. 000 Kč

4. 800 Kč

Selektivní
prevence

3. 600 Kč

5. 600 Kč

21. 600 Kč

Základní školy
I. stupeň

3. 600 Kč

4. 800 Kč

19. 200 Kč

4. 800 Kč

19. 200 Kč

3. 900 Kč

9. 600 Kč

Základní školy
3. 600 Kč
II. stupeň
Jednorázové programy (1 setkání)
Preventivní
3. 600 Kč
beseda
Adaptační
a stmelovací *

800 Kč/

Semináře pro
rodiče *

1. 500 Kč

Setkání pro
pedagogy *

200 Kč/

-

1 hod.

-

90 min.

-

účastník

2. 400 Kč/
1 hod.

1. 800 Kč/
90 min.

300 Kč/

účastník

* K ceně programu je připočítáváno cestovné, které činí 8 Kč/ km.
** Uvedená cena odpovídá všem nákladům zahrnutých ve službě. Viz níže.
V ceně za služby je zahrnuta:
přímá práce dvou lektorek, příprava na program, tvorba metodiky,
pomůcky, zprávy pro školu, supervize, certifikace programů, vzdělávání
Nabízíme také podporu v získání finančních prostředků, formou
metodického vedení, které poskytujeme zdarma. Více informací naleznete
na straně č. 30.
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DLOUHODOBÉ PROGRAMY ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ
PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozsah a struktura programu:

I.

modul – 60 minut + konzultace s pedagogem

II.

modul – 60 minut + konzultace s pedagogem

Programy jsou plně hrazeny školským zařízením
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ŤUK, ŤUK, KDO TAM?
Cílová skupina: předškolní věk
Cíl programu:
Program rozvíjí schopnost reagovat na případné setkání s ohrožující
osobou. Věnuje se konkrétním situacím, kdy a kde může hrozit nebezpečí
a učí zodpovědnému rozhodování, jak se v takovém případě zachovat.

NAZDÁREK KAŠPÁREK!
Cílová skupina: předškolní věk
Cíl programu:
Program upevňuje základní normy společenského chování, podporuje
spolupráci a pozitivní interakce ve skupině. Učí hledat pozitivní řešení
konfliktů dětí, nastiňuje pravidla soužití ve skupině.

ZDRAVÍČKO
Cílová skupina: předškolní věk
Cíl programu:
Program vede k podpoře zdraví a s ním související osobní pohody. Utváří
kladný vztah k osobní hygieně, žádoucímu stravování, posiluje zdravý
životní styl.
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NA HOUPAČCE
Cílová skupina: předškolní věk
Cíl programu:
Program vede k prevenci rizikového chování a nahlíží do světa látkových
i nelátkových závislostí. Posiluje zdravé trávení volného času, pozitivní
hodnoty a kladný vztah k duševnímu zdraví.

UŽ VÍM PROČ
Cílová skupina: předškolní věk
Cíl programu:
Program vede k podpoře láskyplných vztahů, bezpečí a osobní pohody.
Rozšiřuje povědomí o důležitosti soukromí, ochrany těla. Odpovídá
na všetečné otázky „proč“, pomáhá překonat ostych nad intimními dotazy
dětí.
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DLOUHODOBÉ CERTIFIKOVANÉ PROGRAMY

ŠKOLSKÉ SELEKTIVNÍ PREVENCE

Rozsah a struktura programu:
I.
II.
III.

modul – 3x 45 minut
modul – 3x 45 minut
modul – 3x 45 minut (včetně konzultace s třídním pedagogem)

Realizace programů selektivní prevence v Kraji Vysočina
je spolufinancována institucemi podporujícími prevenci.
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NA NÁS ZÁLEŽÍ
Cílová skupina:

1. - 9. třída, SŠ

Cíl programu:
Program usiluje o nalezení řešení vztahových potíží v třídním kolektivu.
Rozvíjí psychosociální dovednosti žáků – spolupráci, toleranci, empatii,
podporu.

POD POKLIČKOU
Cílová skupina:

1. - 9. třída, SŠ

Cíl programu:
Program

napomáhá

standardizovaných

zmapovat

vztahy

a nestandardizovaných

(diagnostika vztahů).

v

kolektivu

s použitím

sociometrických

technik

Podporuje pozitivní klima a napomáhá utvářet

pozitivní normy v kolektivu.
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SELEKTIVKA NA KLÍČ
Cílová skupina:

1. - 9. třída, SŠ

Cíl programu:
Program je tvořen na míru třídnímu kolektivu, v kterém jsou ve zvýšené
míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového
chování, tzn. je více ohrožen než jiné skupiny populace.
Ve spolupráci s třídním pedagogem se společně domluvíme na zaměření
programu dle rizikových faktorů, které se ve třídě objevují.

Rizikové chování:
záškoláctví, šikana a extrémní projevy agrese, extrémně rizikové sporty
a rizikové chování v dopravě, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt,
sexuální rizikové chování, závislostní chování
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DLOUHODOBÉ CERTIFIKOVANÉ PROGRAMY
ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozsah a struktura programu:
I.
II.

modul – 3x 45minut + konzultace s pedagogem
modul – 3x 45minut + konzultace s pedagogem

Realizace programů dlouhodobé primární prevence
v Kraji Vysočina je spolufinancována MŠMT a Fondem Vysočiny.
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JAK JEDNAJÍ NEJMENŠÍ
Cílová skupina:

1. - 2. třída

Cíl programu:
Program poukazuje na možná rizika při kontaktu s cizí osobou. Přibližuje
nebezpečné situace, učí, kdy a jak volat o pomoc, na koho se obrátit. Posiluje
zdravé sebevědomí a pozitivní vztah sám k sobě.

JSME TÝM?!
Cílová skupina:

2. – 3, 4. – 5. třída

Cíl programu:
Program pomáhá podporovat bezpečné klima ve třídě a soudržnost třídního
kolektivu. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce, tolerance a empatie. Zaměřuje
se na konstruktivní řešení konfliktů.

BEZPEČNĚ NA SÍTI
Cílová skupina:

1. - 2., 3. - 5. třída

Cíl programu:
Program informuje o rizicích internetu a sociálních sítí, vede k zodpovědnému
a bezpečnému pohybu na síti, ochraně osobních údajů a osobnosti na internetu.
Zaměřuje se na podporu zdravého trávení volného času a mezilidského
kontaktu.
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KONEČNĚ TO CHÁPU
Cílová skupina:

1. - 2., 3. - 5. třída

Cíl programu:
Program přibližuje dětem vznik nového života formou přiměřenou jejich věku.
Odpovídá na intimní otázky, přičemž dává důraz na ochranu bezpečí, soukromí,
utváření pozitivních rodinných a přátelských vztahů.

NA TENKÉM LEDĚ
Cílová skupina:

3. - 5. třída

Cíl programu:
Program se zaměřuje na prevenci rizikového chování, zabývá se problematikou
látkových i nelátkových závislostí. Posiluje zdravé trávení volného času,
udržování pozitivních sociálních kontaktů a uvědomění si vlastní hodnoty.

JSI JINÝ, JAKÉ TO JE?
Cílová skupina:

3. - 5. třída

Cíl programu:
Program podporuje přijímání rozdílů mezi dětmi. Dává možnost získat zkušenost
ze života osob se smyslovým, tělesným, duševním aj. postižením. Zvyšuje
povědomí a napomáhá porozumění různým druhům handicapu.
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DLOUHODOBÉ CERTIFIKOVANÉ PROGRAMY
ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozsah a struktura programu:
I.
II.

modul – 3x 45minut + konzultace s pedagogem
modul – 3x 45minut + konzultace s pedagogem

Realizace programů dlouhodobé primární prevence
v Kraji Vysočina je spolufinancována MŠMT a Fondem Vysočiny.
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(NE)BEZPEČNĚ NA SÍTI
Cílová skupina:

6. - 9. třída

Cíl programu:
Program informuje o rizicích internetu a sociálních sítí, vede k zodpovědnému
a bezpečnému pohybu na síti, ochraně osobních údajů a osobnosti na internetu.
Zaměřuje se na podporu zdravého trávení volného času a mezilidského
kontaktu.

VĚŘTE, NEVĚŘTE
Cílová skupina:

6. - 9. třída

Cíl programu:
Program vede k orientaci ve světě médií – zaměřuje se na mediální gramotnost.
Napomáhá žákům vytvářet si vlastní zdravý úsudek na vnější zprávy a kvalitu
informací.

NEZTRÁCEJ ČAS!
Cílová skupina:

6. - 9. třída

Cíl programu:
Program se zabývá problematikou látkových a nelátkových závislostí.
Napomáhá předcházet rizikovému trávení volného času, experimentování
a sociálním propadům. Snaží se o vybudování zdravé sebedůvěry a umění říci NE.
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RESPEKT, KÁMO!
Cílová skupina:

6. - 9. třída

Cíl programu:
Program se zabývá vztahem k autoritám a přístupem k nim. Věnuje se významu
rodiny, porozumění radostem a starostem rodičů. Podporuje uvědomění
si zodpovědnosti a hledání pozitivního řešení konfliktů.

NESUĎ DUŠI PODLE OBALU
Cílová skupina:

6. - 9. třída

Cíl programu:
Program podporuje toleranci a ohleduplnosti vůči odlišnostem. Věnuje
se procesu vzniku předsudků, napomáhá v porozumění a přijímání rozdílných
kulturních specifik.

KDO JSEM, KAM SMĚŘUJI
Cílová skupina:

7. - 9. třída

Cíl programu:
Program se zaměřuje na sebepoznání žáků, hledání jejich silných stránek,
schopností a dovedností. Nastiňuje profesní směry, kde se mohou žáci
realizovat, věnuje se plánům do budoucna.
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STROM POZNÁNÍ
Cílová skupina:

6. - 7., 8. - 9. třída

Cíl programu:
Program přináší informace o pojmech spojných se sexualitou. Pomáhá
k utváření kladného vztahu k vlastnímu tělu, k jeho ochraně. Zaměřuje
na sebepoznání a vědomí vlastní hodnoty.

BEZ AGRESE, PROSÍM!
Cílová skupina:

6. - 9. třída

Cíl programu:
Program napomáhá nastartovat zdravé klima třídy a podporovat tak pozitivní
vztahy mezi žáky. Pomáhá při nalezení řešení potíží v kolektivu. Díky různým
technikám rozvíjí psychosociální dovednosti žáků. Zaměřuje se na podporu
vzájemné tolerance a respektu mezi žáky. Snaží se preventivně působit
a předcházet delikventnímu chování žáků na škole.

16

JEDNORÁZOVÉ PROGRAMY
ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

PREVENTIVNÍ BESEDA

Rozsah a struktura programu:
MŠ:

I modul – 60 minut + konzultace s pedagogem

ZŠ:

I modul – 3x 45minut + konzultace s pedagogem

Programy jsou plně hrazeny školským zařízením
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OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOSTI
Cílová skupina: 1. -2. třída
Cíl programu:
Program učí bezpečnému jednání v kontaktu s cizím člověkem i v jiných
rizikových situacích. Vede k zodpovědnému rozhodování a tím k předcházení
nebezpečným jevům. Podporuje dovednost říci NE.

BEZPEČNÁ SÍŤ
Cílová skupina: 1. - 9. třída, SŠ
Cíl programu:
Program informuje o rizicích internetu a sociálních sítí, vede k zodpovědnému
a bezpečnému pohybu na síti, ochraně osobních údajů a osobnosti na internetu.
Zaměřuje se na podporu zdravého trávení volného času a mezilidského
kontaktu.

SEBER ODVAHU
Cílová skupina: 1. - 9. třída, SŠ
Cíl programu:
Program se zaměřuje na podporu pozitivního a bezpečného klimatu ve třídě.
Věnuje se tématu šikany, jejímu předcházení i hledání řešení. Učí chovat
se zodpovědně a bránit druhé.
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MEZILIDSKÁ TOLERANCE
Cílová skupina: 1. - 9. třída
Cíl programu:
Program podporuje přijímání rozdílů ve společnosti – zaměřuje se na kulturní,
věkové, sociální a další odlišnosti. Napomáhá předcházet vzniku předsudků,
rozvíjí toleranci a empatii.
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ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ PROGRAMY

Rozsah a struktura programu:
Jednodenní, dvoudenní, třídenní
- přizpůsobíme se požadavkům a finančním možnostem školského
zařízení

Programy jsou plně hrazeny školským zařízením
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NA JEDNÉ LODI
Cílová skupina: nově vzniklé třídní kolektivy ZŠ a SŠ
Cíl programu:
Adaptační program je výbornou příležitostí, jak hravou formou stmelit
nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví žáci vzájemně poznali
mezi sebou a snadněji nastartovali týmovou spolupráci, vzájemnou důvěru
a respekt.
* Program doporučujeme při začátku školního roku, díky němu se mohou eliminovat možné
budoucí konflikty v kolektivu.

PROLOMÍME LEDY
Cílová skupina: stávající třídní kolektivy ZŠ a SŠ
Cíl programu:
Program napomáhá k stmelení kolektivu, podporuje příznivé třídní klima
u již zaběhnutých kolektivů. Věnuje se týmové spolupráci, předcházení
konfliktních situací a rozvíjení úcty a tolerance.
_______________________________________________________________________________

Formy práce: seznamovací aktivity, prvky zážitkové pedagogiky,
dramaterapie a muzikoterapie, hry na rozvoj osobnosti, týmové úkoly,
outdoorové aktivity.
Program je možno realizovat na půdě školy, v budově STŘEDu či lektoři
dojedou na místo akce pořádané školou. Ubytování a stravování je poté v režii
školského zařízení, STŘED zajišťuje náplň adaptačního programu. Kompletní
servis včetně ubytování a stravování lze zajistit po domluvě.
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SEMINÁŘE PRO
RODIČE

Poskytují informace o prevenci a intervenci rizikových jevů, se
kterými se mohou děti během školní docházky setkat.
Kombinují teoretický základ s konkrétními zkušenostmi a příklady
z praxe.

Realizační tým:
pracovnice PPP, Sociální asistence a poradenství
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JEDNORÁZOVÉ SEMINÁŘE
Cílem seminářů je informovat rodiče o předcházení a řešení rizikového
chování dětí a mladistvých, které se může objevovat během školní
docházky. Přednášky dávají možnost pochopit změnu v chování dětí,
nahlédnout na situaci a možnosti jejího ovlivnění.
Posilují výchovné kompetence zákonných zástupců – ukazují, jak mohou
uplatnit

zdravou

autoritu,

podporovat

dítě

k samostatnosti

a zodpovědnosti. Pomáhají jim překlenout mnohdy nelehká období.

Témata:

Emocionální rozvoj dítěte
Jak přistupovat k výchově
Motivace k učení
Vaše internetové děti
Práce s agresivním jedincem
Šikana a její řešení
Sexuální výchova v rodině

Cílová skupina:

rodiče/osoby odpovědné za výchovu dětí a žáků

Časová dotace:

90 minut

Místo realizace:

semináře realizujeme v prostorách Vaší školy
nebo v prostorách poskytovatele na adrese:
Mládežnická 229, Třebíč či Husova 189, Moravské
Budějovice

Kontakt:

Mgr. Markéta Jirka
775 725 661, cablova@stred.info
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JEDNORÁZOVÉ SEMINÁŘE A PŘEDNÁŠKY
Sourozenecké vztahy
Cílem je posílit schopnost rodičů zvládnout výchovu více dětí, porozumět
vztahům mezi sourozenci, naučit se „zdravě“ řešit konflikty mezi
sourozenci.

Hranice ve výchově
Cílem je posílit schopnost rodičů uplatnit zdravou autoritu ve výchově,
naučit se podporovat dítě k samostatnosti a zodpovědnosti a respektovat
vymezené hranice přijatelného chování.

Pozitivní motivace
Cílem je naučit rodiče efektivně děti přizvat ke spolupráci, pracovat
s různými druhy motivace a posílit jejich schopnost rozeznávat, kdy je a kdy
naopak není potřeba využívat systém sankcí.

Vývoj dětské kresby
Cílem přednášky je získat informaci o vývoji dětské kresby a o tom, jak dítě
kresbou rozvíjet.

Hyperaktivní dítě, co s tím?
Cílem přednášky je získat informaci o příčinách a projevech poruchy
pozornosti s hyperaktivitou a o způsobu výchovy dětí s touto poruchou.
Cena za tyto semináře je rozdílná, než cena uvedena v ceníku služeb na str. 3
Bližší informace k jednorázovým přednáškám vč. ceny naleznete na str. 26
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VÍCEÚROVŇOVÉ SEMINÁŘE
Od problému k dovednosti 1 – 3
Jedná se o způsob práce s dětmi od 3 let výše, který využívá jejich
přirozenou vnitřní motivaci učit se nové věci. Problém je vnímán jako
příležitost naučit se novou dovednost, která zatím není rozvinuta nebo
u dítěte chybí. Rodiče se učí vytvářet podporu dítěti a být jedním z pilířů
na cestě k úspěšnému překonání problémů.
Počet setkání: 3x

Od pesimismu k naději
Od boje ke spolupráci
Od pasivity k tvořivosti

(moduly navazují na sebe, není možné je absolvovat bez předchozí úrovně)

Časová dotace 1 modulu: cca 90 – 120 minut

Komunikace s dítětem 1 – 3
Cílem je posílit komunikační dovednosti rodičů ve vztahu k dětem, získat je
pro spolupráci a podpořit tak vzájemné porozumění v rodině.
Počet setkání: 3x

Možnosti využití verbální a neverbální komunikace
Možnosti řešení konfliktních situací
Praktický nácvik efektivní komunikace

(moduly navazují na sebe, není možné je absolvovat bez předchozí úrovně)

Časová dotace 1 modulu: cca 90 minut
Cena za tyto semináře je rozdílná, než cena uvedena v ceníku služeb na str. 3
Bližší informace k víceúrovňovým seminářům naleznete na následující straně.
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Bližší informace:
Cílová skupina:

rodiče/osoby odpovědné za výchovu dětí, žáků
a studentů, doporučený počet účastníků = v případě
víceúrovňových seminářů max. 14

Časová dotace:

90 – 120 minut

Cena za jednorázové
semináře:
700 Kč
v případě realizace mimo město Třebíč
cestovné 8 Kč / 1 km

Cena za víceúrovňové
semináře:
2 000 Kč
(podmínkou je realizace všech tří modulů)

Místo realizace:

semináře realizujeme v prostorách Vaší školy
nebo v prostorách poskytovatele na adrese:
Mládežnická 229, Třebíč či Husova 189, Moravské
Budějovice

Kontakt:

Mgr. Hana Oravcová,
koordinátor programu Sociální asistence a poradenství

tel.:

775 725 664

e-mail:

oravcova@stred.info
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METODICKÁ SETKÁVÁNÍ PRO
PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Poskytují informace o prevenci a intervenci rizikových jevů,
se kterými se mohou učitelé během výchovně vzdělávacího procesu
setkat.
Kombinují teoretický základ s konkrétními zkušenostmi a příklady
z praxe.
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METODICKÁ SETKÁVÁNÍ
Metodická setkávání jsou zaměřena na konkrétní potřeby pedagogů.
Na výzvu školního metodika prevence si vybírají téma dle aktuálního
zájmu, ten posléze setkání objednává.
Cílem vzdělávání je posílení pedagogických kompetencí, informovanosti
a jistoty při předcházení a řešení situací spojených s rizikovým chováním.
Účastníci témata dále nelektorují, učí se prakticky ovládat postupy
v souladu s metodickými pokyny a dobrou praxí a tím je posilována
efektivita návazné práce s kolektivem.
Setkávání jsou akreditována MŠMT v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, č. akreditace 6158/2017-2-461. Účastníci
seminářů obdrží osvědčení o absolvování.

Tematické okruhy:

Návykové látky (látkové a nelátkové závislosti)
Rizikové chování v dopravě
Poruchy příjmu potravy
Syndrom týraného dítěte (syndrom CAN)
Šikana a kyberšikana, násilí
Homofobie, rasismus, xenofobie, antisemitismus
Vandalismus, Krádeže
Záškoláctví
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Cílová skupina:

pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a dalších školských
zařízení

Časová dotace:

90 minut

Místo realizace:

semináře realizujeme v prostorách Vaší školy
nebo v prostorách poskytovatele na adrese:
Mládežnická 229, Třebíč či Husova 189, Moravské
Budějovice

Kontakt:

Mgr. Markéta Jirka
tel.:

775 725 661

e-mail.:

cablova@stred.info
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METODICKÁ PODPORA
PŘI TVORBĚ PROJEKTŮ

V rámci našich služeb nabízíme možnost metodického vedení, tedy pomoc
při psaní žádosti o finanční podporu na pokrytí služeb uvedených v této
nabídce.

Metodické vedení:
Kontakt:

Mgr. Kateřina Slatinská
tel.:

775 725 667

e-mail:

slatinska@stred.info

Co nabízíme:
 Poskytnutí základních informací ohledně dotačních programů v rámci
primární prevence (u kterého subjektu žádat, možnost finanční dotace
apod.)
 Spolupráci při tvorbě žádosti (nastavení předmětu žádosti, formálních
náležitostí projektu a způsob realizace)
 Spolupráce při administrativě v době udržitelnosti projektu
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Středisko výchovné péče STŘED – ambulantní forma

Vzdělávací nebo výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro
děti samotné, tak pro jejich rodiče i učitele. Pokud rozpoznáte či budete
upozorněni na „prvotní signály“, je dobré obrátit se včas na pomoc odborníka.

Co nabízíme:
 Preventivně výchovnou péči a pomoc dětem s rizikovými projevy v chování
 Odborné poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy, sociálním vývoji dítěte
a jeho začleňování do společnosti
 Psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku
 Individuální a rodinnou terapii
 Výchovně vzdělávací aktivity pro jednotlivce a skupiny
 Spolupráci se školami a dalšími institucemi v zájmu klienta

Komu:
 Dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku do 26 let
 Zákonným zástupcům, osobám odpovědným za výchovu dětí
 Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení

Pracovní doba:
 Pondělí – čtvrtek: od 9:00 do 16.00 hodin
 Pátek: od 9:00 do 14:00 hodin
 a dále dle telefonické domluvy

Kontaktní údaje pro objednávky do ambulance:
Jméno:

Mgr. Kateřina Slatinská
tel.:

775 725 667

e-mail:

stredisko@stred.info

Služby střediska jsou poskytovány zdarma.
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PODMÍNKY PRO HLADKÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ NA VAŠÍ ŠKOLE

Sladit harmonogram programu s režimem školy
„Evě je
špatně“

K
A
B
I
N
E
T

Dbát na dodržení maximální kapacity 30 žáků
a nespojovat třídy

Přítomnost pedagoga při realizaci programu
(ideálně třídního)

HEPŠÍK !!

Přeložení programu z důvodu nízké účasti žáků

Vhodné prostorové podmínky a příprava třídy
na práci v komunitním kruhu
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PROGRAMY ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE:

PROGRAMY ŠKOLSKÉ SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE:

Programy primární prevence (dále jen PPP) dne 20. 11. 2014 úspěšně prošly
procesem certifikace způsobilosti poskytovatelů programu primární
prevence podle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů
školské primární prevence rizikového chování.
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