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Úvodní slovo
Rok 2007 byl pro občanské sdružení ProPrev velmi důležitý. Druhý rok existence byl ve
znamení prvních aktivit v rámci DVPP, zejména školních metodiků prevence a výchovných
poradců. Zaznamenali jsme velký zájem škol o naše aktivity s dětskou populací – kohezivní
výjezdy a PROgramy primární PREVence. Podařilo se nám zrealizovat několik vícedenních
akcí pro pedagogy, a to Letní školu prevence v Uherském Hradišti a workshopů Preventisté,
nebuďte v tom sami! v Praze a ve Zlenicích u Čerčan.
Získali jsme finanční dotaci MHMP (Zdravé město Praha 2007 – podpora programu
„Preventisté, nebuďte v tom sami!“), finanční podporu MČ Praha 5, Praha 22 a Praha –
Kolovraty na realizaci programů pro školy.
Vážíme si zájmu všech, kteří se našich seminářů a dalších aktivit zúčastnili, lektorů i smluvních
partnerů. Poděkování patří i dětem, které se do připravených aktivit zapojují a často
překonávají samy sebe. Doufáme, že nám zachovají svou přízeň i nadále.
Děkujeme členům ProPrev, o.s., kteří se podílejí na činnosti pro sdružení. Realizaci akcí věnují
nemalou část svého volného času.
Miroslav Hricz, předseda rady
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Vznik organizace
ProPrev, o.s. bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 30. května 2006 pod č.j. VS/11/64312/06-R (IČO: 27035697, DIČ: CZ27035697). Sdružení vzniklo spojením školních
metodiků prevence, kteří v oblasti prevence aktivně pracují několik let a mají ukončený
dvouletý výcvik prevence. V roce 2007 se ProPrev, o.s. stalo institucí akreditovanou v režimu
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. 15 823/2007-25).
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Poslání a činnost sdružení

Hlavním posláním sdružení je úsilí o primární prevenci a provázení obtížným obdobím osob
ohrožených závislostmi a dalšími sociálně patologickými jevy. Vedlejší činností sdružení je
úsilí o vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů členů a sympatizantů
sdružení.

Cíle činnosti sdružení

Naší cílovou skupinu tvoří dospělá i dětská populace, podle toho jsou také rozděleny naše cíle.

Cíle činnosti sdružení

Naší cílovou skupinu tvoří dospělá i dětská populace, podle toho jsou také rozděleny naše cíle.
Cíle pro dospělou populaci:
 výměna zkušeností školních metodiků prevence z různých typů škol,
 zvyšování kvality činnosti školních metodiků prevence,
 zvyšování motivace pedagogů a ostatních odborníků k aktivnímu přístupu k primární
prevenci SPJ,
 metodické vedení školních metodiků prevence ke kooperaci při tvorbě a realizaci
minimálních preventivních programů, propojování prevence se ŠVP
 pořádání seminářů, kurzů a workshopů,
 vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků v oblasti primární prevence,
osobnostně-sociální rozvoj pedagogů.
Cíle pro dětskou populaci:
 pořádání kohezivních výjezdů pro žáky 6. ročníků, primy či 1. ročníků SŠ,
 realizace PROgramů primární PREVence na školách, programů krizové intervence pro
jednotlivé třídy,
 ostatní aktivity s třídními kolektivy,
 prevence SPJ pro žáky 1. a 2. stupně a studenty středních škol,
 osobnostně sociální rozvoj dětí a mládeže, zejm. v oblasti komunikace, kooperace,
mezilidských vztahů, sebepojetí, seberegulace, sebereflexe, sebehodnocení, hodnot a
postojů,
 pomoc školního parlamentu v realizaci prevence na školách.
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Důležité mezníky ProPrev, o.s. v roce 2007
ProPrev, o.s.
 Stalo se členem (ICN) Informační centrum neziskových organizací, o.p.s., které
podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro
společnost.
 Zahájilo a úspěšně dokončilo správní řízení ve věci akreditace instituce a vzdělávacích
programů v režimu DVPP na MŠMT ČR.
 Získalo grant MHMP
 Úspěšně realizovalo akreditované vzdělávací programy.
 Úspěšně realizovalo adaptační a kohezivní výjezdy ve vybraných školách.
 Nabízelo a úspěšně realizovalo PROgram primární PREVence ve vybraných školách.
 Byly připraveny podklady pro žádost o vydání pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí podle § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
 Byly zahájeny přípravy podkladů pro žádost o provedení certifikačního řízení v rámci
hodnocení odborné způsobilosti programů primární prevence užívání návykových látek.

Záměry ProPrev, o.s. v roce 2008
 Být aktivním členem (ICN) Informační centrum neziskových organizací, o.p.s., které
podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro
společnost.
 Stát se členem A.N.O.
 Vyhledat vhodné kancelářské prostory a změnit sídlo sdružení.
 Úspěšně realizovat akreditované vzdělávací programy.
 Úspěšně realizovat adaptační a kohezivní výjezdy ve vybraných školách.
 I nadále nabízet a úspěšně realizovat PROgram primární PREVence ve vybraných
školách.
 Podat žádost o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí podle § 48 a násl.
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 Dokončit přípravy podkladů a podat žádost o provedení certifikačního řízení v rámci
hodnocení odborné způsobilosti programů primární prevence užívání návykových látek.
 Zvážit možnost získání prostředků z ESF v rámci OPPA, prioritní osa 3.

Odborná činnost sdružení v roce 2007
IČ: 27035697
DIČ: CZ27035697
Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 0028127329/0800

tel.: 774292177, 775572717, 774292166
ICQ: 367-923-376 Skype: proprev
e-mail: proprev@centrum.cz
www.proprev.cz

ProPrev, o.s.
ZŠ Táborská 45/421
140 00 Praha 4

PRO PREVENCI

sociálně nežádoucích jevů

registrace MV ČR 30. 5. 2006 pod č.j. VS/1-1/64312/06-R.
instituce akreditovaná v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 15 823/2007-25

Činnost v rámci DVPP
• Semináře „Právní vědomí…“
14. března proběhla první vzdělávací akce – metodický seminář „Právní vědomí v prostředí
škol a školských zařízeních“ pod lektorským vedením Mgr. Michaely Veselé. Pro velký
zájem se seminář opakovaně uskutečnil ještě 11. května 2007. Obou seminářů se zúčastnilo
90 osob. Semináře se uskutečnily v prostorách barokních stájí ekologického střediska
Toulcův dvůr v Praze 10.

• Preventisté, nebuďte v tom sami!
26. dubna se v prostorách ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1 konal I. blok
workshopů „Preventisté, nebuďte v tom sami!“,
jehož cílem je zkvalitnění činnosti školních
metodiků prevence (metodické vedení projektu –
Mgr.
Michaela
Veselá,
PhDr. Richard Braun) a kvalitní a efektivní
propojení prevence sociálně patologických jevů
(dále jen SPJ) se školními vzdělávacími programy
(dále jen ŠVP).
II. blok se konal 30. června a 1. července v hotelu
Kormorán ve Zlenicích u Čerčan.
Na žádost účastníků byl zařazen mimořádný blok
„Právní vědomí v prostředí škol a školských
zařízení“ (lektorka Mgr. Michaela Veselá).
III. blok se konal 27. září 2007 v prostorách ZŠ Táborská 45, Praha 4.
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IV. výjezdní blok se uskutečnil v termínu 9. – 10. listopadu 2007 v hotelu Kormorán,
Zlenice.
Témata byla následující:
 Legislativní rámec prevence sociálně patologických jevů
 Škola jako poradenské pracoviště, poradenský tým
 Minimální preventivní program školy, preventivní aktivity, preventivní tým
 Právní vědomí v prostředí škol a školských zařízení
 Malá policejní akademie, drogová scéna
 Nové sociálně patologické jevy, fenomén závislosti na počítači
 Hra jako nástroj sociálně patologických jevů, komunikace oprávněných požadavků
 Legislativní rámec prevence sociálně patologických jevů – nový metodický pokyn
MŠMT (16. 10. 2007)
Supervizorem projektu byl Mgr. Milan Černý (vedoucí Centra primární prevence Prevcentrum, o. s.)
Odbornými garanty činnosti jsou Mgr. Michaela Veselá a PhDr. Richard Braun.
Mgr. Michaela Veselá (garant DVPP)
 Společně k bezpečí, o. s.
 pedagog (absolvent FF UK)
 lektor akreditovaný MŠMT pro DVPP
PhDr. Richard Braun (garant DVPP a aktivit s dětskou populací)
 psycholog, FN Bulovka, pedagog a školní psycholog (absolvent FF UK a PF ZU)
 člen výboru české sekce Asociace školní psychologie (člen mezinárodní ISPA)
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I. a II. bloku (26. 4. 2007, 30. 6. – 1. 7. 2007) se zúčastnilo 28 účastníků
o Celková hodinová dotace byla 30 hodin.
Metodického semináře a III. bloku (31. 8. 2007 a 27. 9. 2007) se zúčastnilo 26 účastníků
o Celková hodinová dotace byla 16 hodin
IV. bloku se zúčastnilo 15 účastníků (všichni se zúčastnili i metodického semináře nebo
III. bloku)
o Celková hodinová dotace byla 24 hodin.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu MHMP v rámci dotačního řízení „Zdravé město
Praha 2007“. Na tento projekt bylo uvolněno z MHMP 50 000,- Kč.
V následující tabulce je celkový rozpočet projektu „Preventisté, nebuďte v tom sami!“

Celkové náklady

Materiál:
Potraviny
Kancelářské potřeby
Vybavení (DM)
Notebook DELL
Ostatní materiálové
náklady
Office 2007
Ostatní služby:
Telefony
Poštovné
Nájemné
Ubytování
a strava
Volací jistina
Lektorné
Supervize
OON na DPP
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Uhrazeno
z dotace
MHMP

Uhrazeno
z účastnických
poplatků

Uhrazeno
z vlastních
zdrojů

132 571,50
46 954,50
446,50
10 243,00

50 000,00
4 970,00
0,00
3 730,00

72 700,00
41 984,50
446,50
6 513,00

9 871,50
0,00
0,00
0,00

34 221,00

1 240,00

32 981,00

0,00

2 044,00
45 517,00
5 000,00
1 348,00
2 500,00

0,00
32 980,00
0,00
0,00
0,00

2 044,00
12 537,00
5 000,00
1 348,00
2 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20 969,00
1 500,00
13 200,00
1 000,00
40 100,00

18 780,00
0,00
13 200,00
1 000,00
12 050,00

2 189,00
1 500,00
0,00
0,00
18 178,50

0,00
0,00
0,00
0,00
9 871,50
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• Letní škola prevence
V termínu 19. - 21. 8. 2007 se uskutečnila „Letní škola
prevence“ v Uherském Hradišti. Své prostory nám
poskytla Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek.
Letní školy prevence se zúčastnilo 17 účastníků, kteří
byli ubytováni v hotelu Morava.

Hlavním tématem byla „Školní nekázeň“. Hlavními
lektory byli: Richard Braun a Michaela Veselá.

Další témata Letní školy prevence:
• Dokumentace metodika prevence
• Respektování žákovských osobností a přístup
k chybě
• Grantové řízení v oblasti SPJ
• Žákovské projekty na podporu zdravých
vrstevnických vztahů
Velmi příjemným se stal i společenský večer ve vinném
sklípku.
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Činnosti s dětskou populací
•

PROgramy primární PREvence na základních školách a Program krizové
intervence

ProPrev, o.s. realizovalo program prevence v ZŠ Hloubětín, Praha 9. Jednalo se o program
pro žáky 1. stupně s časovou dotací 20 hodin.
Cíle programu:
 seznámení s negativními následky SPJ
 prevence šikany a posilování pozitivních vztahů ve třídě
 prohloubení sebepoznání, posilování sebevědomí
 podpora komunikačních dovedností
 nastavení správného hodnotového žebříčku, pocitu zodpovědnosti u žáků
 funkční adaptace ve společnosti
 prevence předčasné sexuality
Použité prostředky a metody:
 interaktivní techniky, hry a diskuse
 hry využívající vrstevnického efektu
 působení na žáky prostřednictvím jejich prožitku.

V měsících listopad a prosinec 2007 byl na ZŠ Chodov realizován Program krizové
intervence pro třídy s narušenými vztahy a diagnostikovanou šikanou. Program proběhl
v celkovém počtu 12 hodin.
Program proběhl v osmé třídě, v páté třídě byl navíc zaměřen na kázeň a respektování
učitelovy autority. Programem prošly obě třídy šestého ročníku.
•

Realizace kohezních/adaptačních výjezdů žáků základních škol

V roce 2007 zrealizovalo ProPrev celkem 12 výjezdů (9 kohezivních pro žáky šestých
ročníků a 2 výjezdy žáků vyšších ročníků a 1 výjezd žáků 5. ročníku s tematickým
zaměřením). Výjezdy byly realizovány pro tyto základní školy:
o ZŠ a MŠ U Santošky 1, Praha 5 – Smíchov
o ZŠ Táborská, Praha 4
o ZŠ U Školské zahrady, Praha 8
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o
o
o
o

ZŠ Vachkova, Praha 22
ZŠ Chodov, Praha 11
ZŠ Mikulova, Praha 11
ZŠ Kolovraty

Výjezdů se zúčastnili celkem 272 žáci. S každou třídou vyjeli dva lektoři a třídní vyučující,
kteří se ochotně do programu zapojovali.
Cíle výjezdů:
 koheze kolektivu,
 posílení pozitivních zpětných vazeb mezi žáky,
 rozvoj komunikačních dovedností,
 prohloubení vzájemné důvěry,
 rozvoj kooperativních dovedností,
 bližší vzájemné poznání třídního vyučujícího a třídy
Použité prostředky a metody:

práce s třídním kolektivem, práce v dyádách, ve skupinách

metody a techniky určené na kohezi kolektivu

práce se skupinovou dynamikou

techniky na posilování komunikačních dovedností,

techniky na umění vyjádřit pozitivní zpětnou vazbu

outdoorové techniky na spolupráci celé třídy

sebepoznávací aktivity
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Finanční zpráva
přehled dotací, příjmů a výdajů
VÝDAJE :

Majetek
DHM
DNM
Materiál
Kancelářské potřeby
Potřeby na výjezdy
Služby
Telefony
Poštovné
Lektorné
Ubytování a stravování (výjezdy
škol a výjezdy v rámci DVPP)
Členství v klubech a školení
Mzdové náklady
OON - DPP
Ostatní náklady
Poplatky FÚ
Poplatky bance
Reprezentace
Ostatní poplatky
Závazky (nezrealizované akce)

CELKEM

IČ: 27035697
DIČ: CZ27035697
Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 0028127329/0800

60.301,50
53.378,50
6.923,00
30.620,00
15.313,50
15.306,50
352.874,50
41.374,50
1.796,50
53.100,00
239.213,50
17.390,00
143.000,00
143.000,00
34.419,50
1.000,00
4.855,50
2.567,00
1.291,00
24.706,00

621.215,50

tel.: 774292177, 775572717, 774292166
ICQ: 367-923-376 Skype: proprev
e-mail: proprev@centrum.cz
www.proprev.cz

ProPrev, o.s.
ZŠ Táborská 45/421
140 00 Praha 4

PRO PREVENCI

sociálně nežádoucích jevů

registrace MV ČR 30. 5. 2006 pod č.j. VS/1-1/64312/06-R.
instituce akreditovaná v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 15 823/2007-25

PŘÍJMY :
Grant MHMP
MHMP
Granty a dotace městských částí
ÚMČ Praha 5
ÚMČ Praha 9
ÚMČ Praha 13
ÚMČ Praha 22
ÚMČ Praha - Kolovraty
Účastnické poplatky za semináře
Jednodenní semináře
Vícedenní akce
Platby škol za výjezdy žáků a pedagogů
Platby škol
Doplatky žáků a pedagogů
Programy primární prevence
Platby za programy
Ostatní příjmy
Členské příspěvky
Dary
Ostatní služby školám

CELKEM

655.320,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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50.000,00
50.000,00
75.050,00
21.600,00
600,00
16.100,00
21.500,00
15.250,00
179.320,00
71.000,00
108.320,00
311.700,00
202.950,00
108.750,00
32.000,00
32.000,00
7.250,00
2.700,00
2.050,00
2.500,00

+ 34.104,50
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Účast na seminářích a odborné vzdělávání členů ProPrev, o. s.
Členové ProPrev, o. s. se v roce 2007 zúčastnili těchto seminářů a konferencí:
• Komunikační techniky pro úspěšnou prezentaci a jednání (ICN o.p.s., Praha 1)
• Tvorba a řízení rozpočtu u projektů, včetně rozpočtů projektů SF EU (ICN o.p.s., Praha 1)
• Týmová spolupráce (Akademie Orlita, Ostrava)
• Time management (ICN o.p.s., Praha 1)
• Efektivní produktové řízení NNO (ICN o.p.s., Praha 1)
• IV. ročník mezinárodní konference - Primární prevence rizikového chování „Střetávání racionality a ideologie“ (Centrum adiktologie, Praha)

Orgány sdružení
Rada
Mgr. Miroslav Hricz – předseda
Brigita Kufová – místopředsedkyně
Bc. Eva Vaňkátová – finanční manažerka
Mgr. Hedvika Zmeková
Mgr. Jana Stanzelová
Kontrolní komise
Vladimíra Neklapilová
Pavel Topol
Mgr. Zuzana Marková

Poděkování
Občanské sdružení ProPrev, o.s. děkuje všem svým partnerům a dárcům, kteří svým přispěním
podporují naši činnost. Díky Vám můžeme realizovat naše aktivity pro skupiny dospělých i
dětské kolektivy.
V roce 2007 se nám dostalo významné finanční podpory od Magistrátu hlavního města. Prahy.
Dále našemu sdružení finančně pomohla Mgr. Klára Mojžíšová.
Partneři z řad městských částí:
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
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Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 11
Městská část Praha 14
Městská část Praha 22

Spolupracující organizace:
o. s. Společně k bezpečí
o. s. Prev-centrum
Ostatní partneři:
manželé Iveta a Petr Pšenčíkovi, hotel Kormorán, Zlenice u Čerčan
S.O.M. Praha, hotel Hláska, Zlenice u Čerčan
ekologické středisko Toulcův Dvůr, Praha 10
Věra Topolová, Praha
Mgr. Michaela Veselá, o. s. Společně k bezpečí
PhDr. Richard Braun, Praha
Mgr. Martina Budínská, Praha
Neziskovky o.p.s.
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007
ZŠ Táborská 45/421, Praha 4 Nusle

Kontaktní údaje
ProPrev, o. s.
Sídlo: ZŠ Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
Tel.: 775572717, 774292177, 774292166
e-mail: proprev@centrum.cz
www.proprev.cz
Statutární orgán: Mgr. Miroslav Hricz
Zástupce statutárního orgánu: Bc. Eva Vaňkátová
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