Magdaléna, o. p. s.
poskytuje ucelený systém služeb a odborné pomoci
při prevenci a léčbě závislostí

www.magdalena-ops.cz

Prevence
R I Z I KOV É H O C H OVÁ N Í

Program primární prevence

Centrum
PRIMÁRNÍ PREVENCE

ººKOMU JE PROGRAM URČEN
• třídním kolektivům
• pedagogům
• rodičům
• odborné i široké veřejnosti

ººCÍLE PROGRAMU
• předcházet vzniku rizikového chování
• oddálit rizikové chování do pozdějšího věku
• poskytovat vyvážené informace
• vést k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti
• rozvinout sociální dovednosti

ººZÁSADY PROGRAMU
• Cílenost
• Komplexnost
• Kontinuita
• Pozitivní orientace primární prevence
• Využití „peer“ prvků
• Denormalizace
• Podpora projektivních faktorů
ve společnosti
• Důvěryhodnost a nepoužívání
neúčinných prostředků

ººKDE PŮSOBÍME
Programy Centra primární prevence Magdaléna realizujeme ve
Středočeském kraji, vzdělávání pedagogů v rámci celé ČR.

Tento program finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Mobil

731 625 960

ººNAŠE POSLÁNÍ
Posláním Centra primární prevence Magdaléna, o. p. s.
je předcházet vzniku rizikového chování u dětí a mládeže,
minimalizovat jeho dopady a zamezit jeho rozšíření.

Naše nabídka
ººPREVENTIVNÍ PROGRAMY
1. Program všeobecné prevence C
• 6.–9. ročník ZŠ a gymnázia
• minimálně 2x3 vyučovací hodiny/školní rok/třída
• pro každý ročník výběr ze 4–6 témat
• úzká spolupráce s třídním učitelem na bloku
2. Program selektivní prevence C
• třídní kolektiv ZŠ se zvýšenou mírou
rizikového chování
Pro základní a střední školy
• 3 –5 setkání po 3 vyučovacích hodinách
Pro základní školy se specifickými potřebami
• 4 setkání po 2 vyučovacích hodinách
3. Navazující interaktivní semináře
• střední školy (1.– 4. ročník)
• rozsah dle domluvy
• na výběr z 8 témat

C

4. Exkurze do zařízení Magdaléna o. p. s.
• Centrum adiktologických služeb (Benešov, Příbram) –
od 2. ročníku SŠ, VOŠ
• Terapeutická komunita (Mníšek pod Brdy) –
od 2. ročníku SŠ, VOŠ
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –
1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
5. Nadstandardní nabídka
• na základě domluvy a specifických
požadavků klienta

ººVZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
akreditované vzdělávací programy
1. Kočičí zahrada
• intenzivní kurz (14 hod)
• metodika pro pedagogy pro práci s žáky
• metodická podpora v průběhu školního roku
2. Jak na prevenci pro 4.–5. ročník aneb
Zdravý životní styl, zdravotní a dopravní výchova
• dlouhodobý kurz (24 hod)
• příprava na samostatnou preventivní činnost
na 1. stupni ZŠ
• metodika pro pedagogy pro práci s žáky
3. EU-DAp, Unplugged
• dlouhodobý kurz (28 hod)
• metodika pro pedagogy pro práci s žáky
• metodická podpora v průběhu školního roku
4. Jak na prevenci pro 7.–9. ročník aneb
Zdravý životní styl, zdravotní a dopravní výchova
• dlouhodobý kurz (24 hod)
• příprava na samostatnou preventivní činnost
na 2. stupni ZŠ, metodika pro pedagogy
pro práci s žáky
5. Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci
• dlouhodobý kurz (48 hod)
• příprava na samostatnou preventivní činnost
na 2. Stupni ZŠ
• metodika pro pedagogy
6. Specializační studium pro školní metodiky prevence
• studium je koncipováno v rozsahu 250 hod/2 roky

C

Certifikovaný program

7. Interaktivní seminář pro pedagogy
• semináře na klíč podle přání zadavatele

PREVENTIVNÍ SERVIS
Poradenství, konzultace, metodické vedení při
• zajišťování finančních prostředků
na preventivní aktivity škol
• tvorbě rámcových vzdělávacích programů
• řešení problémů s rizikovým chováním žáků
Preventivní servis poskytujeme bezplatně.

Kontakt
Centrum primární prevence Magdaléna
e-mail: prevence@magdalena-ops.cz
vzdelavani@magdalena-ops.cz
Hana Lukešová I vedoucí Centra primární prevence
mobil: 731 625 960
e-mail: lukesova@magdalena-ops.cz
Mgr. Helena Fialová I odborný garant
mobil: 737 284 597
e-mail: fialova@magdalena-ops.cz

Magdaléna, o. p. s.
Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy
e-mail: info@magdalena-ops.cz
IČ: 256 17 401
www.magdalena-ops.cz

