PREVENCE 2018
Centrum inkluze o.p.s.
Centrum
inkluze
o.p.s.
poskytuje
školám
komplexní
podporu
v oblasti prevence rizikového chování a aktuálně nabízíme programy
ve všech formách prevence. Na realizaci preventivních programů
se podílí zkušení lektoři (psychologové, speciální pedagogové,
mediátoři), kteří mají v oblasti prevence rizikového chování a práce
s třídním kolektivem letité zkušenosti.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte emailem či telefonicky. Volit můžete
z předkládané nabídky programů, nebo Vám rádi nejdříve poskytneme
konzultaci a společně Vaší zakázku zkonkretizujeme.
Kontakt pro objednávky:
e-mail: lucie.stanjurova@centruminkluze.cz nebo na tel.: 728 343 747
e-mail: hana.ticha@centruminkluze.cz nebo na tel.: 728 510 524

Tematické programy primární prevence rizikového chování
Nabízíme vzdělávací programy primární prevence zaměřené na informování dětí
o zvoleném tématu – šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus, závislosti... Postupy,
které při práci s třídním kolektivem volíme a aplikujeme jsou v souladu s metodickými
doporučeními MŠMT ČR.
Prostřednictvím programů se snažíme u žáků předcházet a minimalizovat rizika
projevů chování, vést je ke zdravému životnímu stylu, přispět k rozvoji jejich
pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností.
Anotace tematických programů:
Zdravý životní styl – program je zaměřen na seznámení žáků hravou formou se
správným stravováním a zdravým životním stylem obecně. Cílová skupina: 1. – 3.
třída
Bezpečné užívání internetu – prevence kyberšikany – je zaměřen na seznámení
žáků se základními pojmy souvisejícími s problematikou bezpečného internetu
(kyberšikana, kybergrooming, kyberstallking apod.) a s riziky a omezeními
komunikace probíhající prostřednictvím internetu. Prostřednictvím dvou kazuistik
obětí kyberšikany se žáci seznámí s průběhy konkrétních případů a jejich dopady
na oběť i pachatele. Žáci budou rovněž seznámeni s pravidly bezpečného internetu.
Cílová skupina: 3. – 7. třída
Šikana – preventivní program slouží k porozumění žáků otázce šikany, zabývá se
jejími projevy a možnými následky, formou tematických a interaktivních aktivit se
žáci seznamují s touto problematikou. Cílová skupina: 6. – 9. třída
Komunikace – řešení problémů – tento program je jedním z možných nástrojů
primární prevence rizikových jevů chování na základních školách. Cílem programu je
předcházet rozvoji rizikových jevů chování v třídních kolektivech, snaží se o zlepšení
komunikačních dovedností žáků formou zážitkových aktivit. Cílová skupina: 3. – 9.
třída
Nech mě být! - preventivní program zaměřen na prevenci proti týrání a sexuálnímu
zneužívání dětí. V současnosti se stále častěji dozvídáme o ztracených, týraných
a zneužitých dětech. Program má informovat děti o těchto jevech ve společnosti
a o způsobech účinné obrany. Cílová skupina: 4. – 6. třída
Extremismus – program je zaměřen na téma extremismus, nacismus a neonacismus
se zaměřením na pravicová extremistická hnutí v České republice. Definuje základní
termíny spojené s danou problematikou, seznamuje s různorodými ideologiemi
a věnuje se také subkulturní otázce neonacistického hnutí a jeho paradoxům. Žákům

bude dané téma přiblíženo interaktivní formou. Cílová skupina: 8. a 9. třída

Intervenční programy - řešení šikany

Prevence xenofobie a rasismu – programy mohou vycházet jak z kulturně
standartního přístupu k realizaci multikulturní výchovy, tak z přístupu osobnostního.
Programy mohou být zaměřeny na seznámení se s odlišnostmi sociokulturních/
etnických skupin, s jejich historií, jazykem a zvyky, na porozumění odlišnosti jiných
sociokulturních/etnických skupin, ale také na reflexi vlastní kulturní identity, reflexi
stereotypů a předsudků žáků, či na trénink řešení konkrétní situací a konfliktů
vycházejících z kulturní odlišnosti. Téma lze blíže specifikovat dle potřeb třídního
kolektivu či pedagoga.

Jedná se o programy specifické primární prevence, jejichž cílem je terapeutická práce
s třídním kolektivem zasaženým vztahovými konflikty či šikanou. V rámci programů
reagujeme na práci s konkrétním případem ubližování a snažíme se o vytvoření
bezpečného prostředí uvnitř třídy. Pracujeme nejen se žáky samotnými, ale také
učitelem/učiteli a součástí je také poskytnutí metodické podpory pro další práci se
třídou.

Zdravý životní styl – prevence závislostí – v rámci programu diskutujeme se žáky téma
zdravého životního stylu v kontextu prevence závislostí. V rámci programu se žáci
seznámí s tím, co je a není závislost, jaké má podoby a znaky, na čem všem můžeme
být závislí, seznámí se se základními riziky konkrétních návykových látek (kouření,
alkohol, drogy, gambling). Naučí se rovněž pracovat s efektivními metodami, které
jim pomohou předcházet závislostem.
Volba vzdělávací cesty/volba povolání – žáci se seznámí s faktory, které ovlivňují
volbu následného studia a s možnostmi trhu práce. Vysvětluje žákům v dotazníku
užité pojmy – intelektové předpoklady, sociální vztahy, společenská prestiž,
společenský status, trh práce, zabývá se osobnostním vlivy, sociálními a rodinnými
vlivy, ekonomickými podmínkami studia. Cílová skupina: 8. a 9. třída
Finanční gramotnost – v rámci programu pracujeme interaktivně s tématem,
společně se žáky pojmenováváme asociace, které pojem finanční gramotnost přináší.
Během programu žáci zhodnotí svůj vztah k financím, zamyslí se nad vlivem médií
na rozhodování o financích, hospodařením s kapesným, vznikem dluhů a dostanou
srozumitelnou informaci o rozdílu pojmů „výdaje a příjmy, aktiva a pasiva“ apod.
Další informace k programům:
Rozsah: 1 x 2 vyučovací hodiny (nebo dle domluvy více)
Forma: interaktivní besedy; diskuse; interaktivní hry; modelové situace; práce ve
skupinách; práce s příběhem
Místo konání: škola
Cena: 1200 Kč na třídní kolektiv, plus cestovní náklady lektorů
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast učitele, nejlépe pak
třídního učitele. Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků / studentů.

Programy se nezaměřují na samotné vyšetřování šikany, ale slouží k následné práci se
vztahy ve třídě, k mapování atmosféry a zahájení ozdravného procesu.
Realizaci programů může předcházet diagnostika třídního kolektivu prostřednictvím
sociometrického šetření formou dotazníků SORAD, B3, B4.
Další informace k programu:
Rozsah: 2 x 2 vyučovací hodiny s maximálně měsíčním odstupem (v případě potřeby
může být setkání i více)
Místo konání: škola
Cena: 3000 Kč (za 2 sezení), plus cestovní náklady lektorů
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast třídního učitele.
Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků / studentů.

Rozvoj kolektivů - programy OSV

Adaptační programy / pobyty

V rámci této nabídky preventivních programů Vám nabízíme individuální
a konkrétní řešení dané situace ve třídě za využití postupů, které jsou v souladu
s metodickými doporučeními MŠMT ČR. V rámci této nabídky budete mít k dispozici
našeho konzultanta dlouhodobě, který Vám bude oporou a se kterým budeme moci
intenzivně spolupracovat na zlepšení situace ve třídě a na rozvoji třídního kolektivu.

Přechod na novou školu je pro děti náročné období a je spojen s dynamickým
procesem přizpůsobování se novým podmínkám. Nejedná se pouze o změnu
požadavků, které jsou na děti kladeny, ale především o změnu sociálního prostředí.
Dítě se setkává s novým kolektivem a novými učiteli.

Jedná se o programy selektivní a indikované primární prevence – Rozvoj kolektivů.
Témata programů vycházejí ze specifických potřeb třídního kolektivu a jejich zacílení
je velmi konkrétní. Na konkretizaci zakázky spolupracuje třídní pedagog, školní
metodik prevence, lektoři naší organizace i žáci samotní.
Může se jednat o například o tato témata:
Efektivní „nezraňující“ komunikace
Řešení konfliktních situací s respektem
Poznávání, určování a dodržování pravidel ve třídě/škole
Jak podávat zpětnou vazbu druhým
Učíme se učit
Společné přemýšlení o hodnotách
Jak pracovat se stresem
Další informace k programům:
Rozsah: minimálně 6 setkání po 2 x 45 minutách
Forma: interaktivní besedy; diskuse; interaktivní hry; modelové situace; práce ve
skupinách; práce s příběhem; zážitková pedagogika
Místo konání: škola
Cena: 10 200 Kč (včetně konzultací na škole), plus cestovní náklady lektorů
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast učitele, nejlépe pak
třídního učitele. Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků / studentů.

Smyslem adaptačního programu/pobytu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více
než jak jim školní třída nabízí. Cílem programu není však jen vzájemné seznámení, ale
především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny.
Absolvování adaptačního programu/pobytu nezaručuje vytvoření soudržné skupiny
na dlouhá léta, ale přináší dětem výhodu v tom, že jim usnadní zvládání nároků nové
školy, spolupráci a vytváření hlubších přátelských vztahů.
Typy adaptačních programů / pobytů:
Adaptační programy pro základní školy – hlavním cílem programu je vzájemné
seznámení žáků a třídního učitele a nastavení pozitivních vztahů v nově vznikajícím
třídním kolektivu.
Adaptační programy pro střední školy – hlavním cílem programu je vzájemné
seznámení žáků a třídního učitele a nastavení pozitivních vztahů v nově vznikajícím
třídním kolektivu.
Další informace k adaptačním programům / pobytům:
Rozsah: varianta a) 4 vyučovací hodiny
varianta b) dle individuální domluvy se školou (1–3 dny)
Forma: zážitkový kurz
Místo konání: škola, pobytové zařízení
Cena: varianta a) 2 400 Kč, plus cestovní náklady lektorů
varianta b) cena na vyžádání (dle konkrétní časové dotace adaptačního
programu/pobytu)
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast třídního učitele.
Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků / studentů.

Vrstevnické preventivní programy - peer programy / peer mediace

podporu peer mediátorů.

Jednou z efektivních forem primární prevence na školách je využívání vrstevnických
preventivních aktivit, jako je realizace preventivních peer programů a zajištění peer
mediace. Peer programy, bývají často a úspěšně využívány při prevenci rizikových
jevů chování právě prostřednictvím předem připravených a odborně informovaných
vrstevníků. Naše organizace se těmto preventivním aktivitám věnuje již několik let
a tato forma podpory škol se nám i našim partnerským školám velmi osvědčila.

Cílová skupina peer mediátorů: žáci 6. – 9. tříd
Celkový počet peer mediátorů: 6–15 žáků
Časová dotace školení peer mediátorů, včetně vybraných pedagogů: 40 hodin
Cena výcviku v mediaci: 19 500 Kč, plus cestovní náklady lektorů
Cena za supervizi: 400 Kč/hodinu (ideální délka supervizního setkání 2–3 hodiny)

Preventivní peer programy:
Ve spolupráci s vámi vytipujeme a proškolíme vhodné kandidáty na realizaci
preventivních peer programů a následně zajistíme peer aktivistům mentorskou
a supervizní podporu. Témata peer programů mohou být: šikana, kyberšikana,
zdravý životní styl – prevence závislostí apod. V rámci přípravy peer aktivistů se
zaměříme především na proškolení peer aktivistů ve vybraných tématech primární
prevence, ale zároveň na rozšíření jejich kompetencí v oblasti komunikace, týmové
práce, lektorských dovedností, vedení skupiny apod. Společně s peer aktivisty
připravíme preventivní programy v časové dotaci 2 x 45 minut, které pak budou oni
sami realizovat pro své vrstevníky. V průběhu realizace peer programů na školách
zajistíme peer aktivistům další mentorskou či supervizní podporu.
Cílová skupina peer aktivistů: žáci 6. – 8. tříd
Celkový počet peer aktivistů: 6–15 žáků
Časová dotace školení peer aktivistů: 16 hodin (16 x 45 minut)
Cena za přípravu peer aktivistů: 8 000 Kč, plus cestovní náklady projektu
Cena za supervizi: 300 Kč/hodinu (ideální délka supervizního setkání 2–3 hodiny)
Peer mediace:
Peer mediace ve škole je efektivní metodou, která přispívá ke zlepšení školního
klimatu a pomáhá zmírňovat napětí ve školních kolektivech. Mediaci lze ve škole
využít několika způsoby – od zapojení externího mediátora, přes vyškolení vlastního
školního mediátora z řad pedagogů, až po zapojení žáků v rolích peer mediátorů.
Cílem peer mediace je přispět k řešení sporů ve školním prostředí prostřednictvím
proškolených peer mediátorů. Přínosem peer mediace je, že se žáci učí slušné výměně
názorů, diskuzi, učí se klást otázky a vnímat rozdílnost a pestrost komunity, ve které
se pohybují. Peer mediace žáky učí mj. toleranci, trpělivosti, respektu, samostatnosti,
spolupráci, kritickému myšlení i odpovědnosti.
V případě vašeho zájmu o zavedení peer mediace do školy vám nabízíme: podporu
při výběru vhodných kandidátů na peer mediaci, proškolení/výcvik peer mediátorů
a vybraných pedagogů v časové dotaci 40 hodin, podporu při zavedení peer mediace
do školy (informování všech potřebných aktérů – žáků, učitelů, rodičů, vstupního
seznámení pedagogického sboru s peer mediací atd.) a následnou supervizní

Více se dozvíte na našich stránkách: www.centruminkluze.cz

Centrum inkluze o.p.s.

