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MAGDALÉNA, o.p.s.
Kdo jsme

Obecn prosp šná spole nost Magdaléna je nestátní, nezisková organizace,
která od roku 1997 p sobí ve St edo eském kraji a v Praze a poskytuje
ucelený systém sociálních a zdravotních služeb a ú inné odborné pomoci
osobám závislým na návykových látkách a rovn ž všem jednotlivc m
i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým.

Naše programy
CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Centrum primární prevence – Praha – Benešovsko –
íbramsko – Berounsko
Nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež Benešov
TERÉNNÍ PROGRAM
Benešovsko – P íbramsko – Berounsko
KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY
Centrum adiktologických služeb Magdaléna –
Benešov/P íbram
AMBULANTNÍ LÉ BA

REZIDEN NÍ PÉ E V TERAPEUTICKÉ KOMUNIT

CHRPA – program pro klienty s duální diagnózou

CHRÁN NÉ BYDLENÍ

SOCIÁLN -PRACOVNÍ REHABILITACE

AMBULANTNÍ DOLÉ OVACÍ PROGRAM
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CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MAGDALÉNA

NAŠE POSLÁNÍ

___________________________________________
aneb Pro to

láme:

Posláním primárn preventivních program
Magdaléna, o.p.s. je p edcházet vzniku rizikového chování u d tí
a mládeže.
Formou interaktivních technik pomáháme p edevším žák m základních
a st edních škol získávat znalosti, osvojit si a rozvinout takové dovednosti,
s nimiž mají p edpoklad bezpe

zvládnout nejistoty v náro ném období

dospívání, které je vedou k samostatnosti a sob sta nosti.
Jsou ur eny p edevším t ídním kolektiv m žák 6. – 9. t íd základních škol
a st edních škol, ale i pedagog m, rodi m, profesním skupinám, i široké
ve ejnosti.
Obsahová nápl

program

vždy odpovídá úrovni v domostí a postoj m

kových skupin ú astník a reaguje na jejich aktuální pot eby a problémy.
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PRINCIPY PROGRAMU CPP

aneb Na em stavíme:

___________________________________________
Práce s malou skupinou
Malá skupina ú astník (t ídní kolektiv, skupina rodi , skupina pedagog ,
atd.) dává prostor pro bližší a osobn jší kontakt, a pro efektivní práci.
Individualita
i naší práci respektujeme individualitu každého lov ka. Respektujeme
jeho jedine nost bez ohledu na p vod, etnickou p íslušnost, rasu atd.
Vycházíme vst íc i individuálním pot ebám a zakázkám naší cílové klientely.
Interaktivita
Jednotlivé programy jsou koncipovány tak, aby do nich jejich ú astníci mohli
vstupovat, a ur ovat tak sm r, kterým cht jí program sm rovat.
Interaktivitou míníme i zakomponování technik a modelových situací, které
napl ují téma jednotlivých program .
raz na zdravý životní styl
Základní myšlenkou preventivních program je p edevším podpora zdravého
životního stylu a nedrogový zp sob života.
Vyvážené a pravdivé informace
edáváním pravdivých a vyvážených informací (s ohledem na nejnov jší
odborné poznatky) se snažíme vyhnout jednostrannému pohledu na v c
a informa ní manipulaci.
Komplexnost
Komplexnost programu (zejména dlouhodobého) znamená p edevším to,
že se v nujeme všem témat m rizikového chování.
Nabízené programy jsou sou ástí širšího systému primárn preventivního
sobení a vycházejí z bio-psycho-sociální podstaty problém .
Kontinuita
Jednotlivá setkání (bloky) jsou tematicky specifická, p emž na sebe
navazují a vzájemn se dopl ují.
Flexibilita
Programy primární prevence vycházejí z individuálních pot eb klient . Tudíž
nejsou nastaveny fixn a mohou se p izp sobit konkrétní zakázce klienta.
Zárove se program formuje dle nejnov jších poznatk v oblasti prevence
rizikového chování.
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CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU CPP
___________________________________________
aneb Pro koho tu jsme:

- žáci 6. – 9. t íd ZŠ
- žáci st edních škol a VOŠ
- skupiny pedagog
- rodi e
- profesní skupiny
- široká ve ejnost

CÍLE PROGRAMU CPP
___________________________________________
aneb

co nám jde:

Obecným cílem specifické primární prevence je p edcházet
rizikovému chování u d tí a mládeže, nebo alespo oddálit
rizikové chování do pozd jšího v ku a pokusit se minimalizovat
rizika spojená s tímto jednáním jak z hlediska jedince, tak
spole nosti.
Díl í cíle:
- posilovat vztahy a komunikaci ve skupin
- zvyšovat schopnost orientovat se v zát žových situacích
- posilovat hodnotu zdravého životního stylu
- zvyšovat pov domí o formách rizikového chování a drogové
problematice
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NABÍDKA PROGRAM
aneb Co si nás

žete objednat:

Programy primární prevence
1. Program všeobecné prevence
Pro žáky 2. st. ZŠ ©
2. Program selektivní prevence ©
3. Navazující interaktivní seminá e pro SŠ ©
4. Exkurze do nízkoprahového za ízení
5. Adapta ní a harmoniza ní kurzy
6. Nadstandardní nabídka

Vzd lávání pedagog
1. Ko

í zahrada AKR

2. Jak na Prevenci pro 4. - 5. ro ník AKR
3. „Evropský preventivní projekt EU-Dap, program
Unplugged“ AKR
4. Jak na Prevenci pro 7. - 9. ro ník AKR
5.

ídnické hodiny aneb Kucha ka na prevenci AKR

6. Specializa ní studium pro ŠMP AKR
7. Interaktivní seminá pro pedagogy

© Certifikovaný program
AKR Akreditovaný kurz
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PROGRAM VŠEOBECNÉ PREVENCE
Cílová skupina:
ídní kolektivy žák

2. stupn

základních škol) a osmiletých

gymnázií (prima – kvarta) = žáci 12 – 16 let
Cíle programu:
posilovat vztahy a komunikaci ve skupin
posilovat hodnotu zdravého životního stylu
zvyšovat pov domí o formách rizikového chování a drogové
problematice
________________________________________
Program A:

Skládá se z 2 setkání (blok ) po 3 vyu ovacích hodinách pro 1 t ídu za 1
školní rok. T ídní u itel spole

ze ŠMP vybírá vždy 2 témata z celkových 4

(viz dále nabídka témat.) Pokud má škola zájem o p ikoupení dalšího setkání,
tak je to možné a vybere si další téma.
S žáky pracujeme systematicky, s ohledem na jejich v k, vývoj a rozumové
schopnosti, v ideálním p ípad od 6. do 9. ro níku. Jednotlivá setkání (bloky)
na sebe tematicky navazují a vytvá ejí komplexní celek. Dlouhodobý
program primární prevence tudíž mohou zahájit žáci 2. stupn základní školy
v jakémkoliv ro níku.
Rozsah programu:
Maximální po et ú astník :
Cena programu:

6 hodin (á 45 minut) / školní rok (tj. 2 setkání po 3 hodinách)
30 osob (1 t ída)
7000K (školní rok / 1 t ída/2 lekto i)

JEDNORÁZOVÉ BLOKY

Pro t ídu, která již absolvovala 2 lekce dlouhodobého programu,
lze p iobjednat v tomtéž školním roce dvouhodinovou nebo t íhodinovou
lekci navíc, zam enou na n které z dalších nabízených témat.
Jednorázové lekce není možné objednávat samostatn – vždy pouze jako
sou ást realizace Programu všeobecné prevence v dané t íd .
___________________________________________

Cena jednorázového bloku:

1500K / 1 t ída / 2 vyu ovací hod
2000 K / 1 t ída / 3 vyu ovací hod
___________________________________________
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Program B:

T íletý model transformace. Cílem transformace je postupné p edání
kompetencí na u itele za podpory lektor z Magdalény o.p.s., které bude
zahrnovat i nácvik práce s lekcemi, intervizní podporu a vzd lávací aktivity.
Harmonogram modelu:
1. rok bude probíhat program b žným zp sobem (2 setkání po 3
vyu . hod.), zajiš ovat ho budou externí lekto i a pedagog bude
jejich práci sledovat, init si poznámky apod. V období p ípravného
týdne prob hne vzd lávání pedagog ze zapojených t íd (12 lekcí
VPP pro žáky 6. až 9. t íd).
2. rok povede program pedagog ve „své“ t íd spole

s externím

lektorem (2 setkání po 3 vyu . hod.), probírané lekce budou
navazovat na p edchozí školení pedagog . V p ípravném týdnu
v srpnu prob hne op t dvoudenní školení (12 dalších lekcí VPP pro
žáky 6. – 9. t íd).
3. rok povede program pedagog již sám, ale za p ítomnosti
externího lektora, který u iteli následn

poskytne p ípadná

doporu ení a zp tnou vazbu k vedení programu. 2 dny p ípravného
týdne budou v novány intervizní podpo e pedagog

pracujících

s programy.

Rozsah programu:
Maximální po et ú astník :
Cena programu:

23 hodin (á 45 minut) / školní rok (tj. 2 setkání po 3 hodinách, 16 hodin
vzd lávání, 1 hodina konzultace)
30 osob (1 t ída) + zapojeni t ídní u itele
4900 K (školní rok / 1 t ída/1 pedagog/2 lekto i)
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TÉMATA JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ PRO ZŠ

6. t ída:

___________________________________________

1. Emoce a co s nimi

Informace o emocích, které prožíváme. Zp soby jejich vyjad ování a to, jak
rozumíme emocím druhých.
RVP: VKZ: sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena

2. Sebev domí

Jak rozumíme slovu „sebev domí“. Co je zdravé a co nezdravé sebev domí?
eho si vážíme na druhých lidech?
RVP: VKZ: sebepoznání a sebepojetí

2. Vztahy ve t íd

Vztahy jako d ležitá sou ást „chození do školy“- Jak to máme ve t íd ? Co
mohu ud lat pro rozvíjení vztah mezi spolužáky já?
RVP: Výchova ke zdraví (dále VKZ): Vztahy mezi lidmi a formy soužití, vztahy
ve dvojici, kamarádství, p átelství

4. Kyberšikana a virtuální sv t

Jakými zp soby komunikujeme se svými kamarády? Jaká jsou rizika na
internetu a co je to kyberšikana?
RVP: VKZ: bezpe né chování, vztahy s vrstevníky, autodestruktivní závislosti

5. Legální návykové látky

Legální návykové látky a pojem závislost. Rizika užívání t chto látek. Postoje
spojené s legálními NL.
RVP: VKZ: autodestruktivní závislosti

7. t ída:

___________________________________________

1. Co je pro m d ležité?

Životní hodnoty jednotlivých žák , upevn ní žeb ku „zdravých“ hodnot,
„droga jako životní hodnota?“.
RVP: Osobnostní a sociální výchova: Hodnoty, postoje a praktická etika

2. Komunikace aneb ešení konflikt
Posílení komunika ních dovedností žák a schopnosti spolupráce
a hledání spole ného ešení. Dále se také dotkneme tématu šikany, jejích
in a hlavn možností, jak se bránit.
RVP: Výchova ke zdraví (dále VKZ): Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika
ohrožující zdraví a jejich prevence (skryté formy a stupn individuálního
násilí a zneužívání, sexuální kriminalita)
3. Kluci a holky
– dva jiné sv ty

Prevence rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy, láska, sex,
pohlavní zneužívání a další související témata.
RVP: VKZ: Zm ny v život
lov ka a jejich reflexe (d tství, puberta,
dospívání), Osobnostní výchova: Sociální rozvoj, poznávání lidí

4. Pro s tím n kdo
vlastn za íná?

Nelegální návykové látky, jejich charakteristiky, rizika a ú inky, d vody, pro
lidé za ínají tyto látky užívat.
RVP: VKZ: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (alkohol, kou ení, pasivní
kou ení…)

5. Virtuální sv t a já

Orientace ve virtuálním sv , na sociálních sítích, ochrana osobních údaj .
K emu nám internet souží a jaká rizika m že p inášet?
RVP: VKZ: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: Auto destruktivní
závislosti (nebezpe ný internet), Bezpe né chování a komunikace

6. Kolik (si sebe)vážím

Hledání vnit ních zdroj k našemu t lu, sebeúcta, sebepoškozování.
RVP: VKZ: sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena
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8. t ída:

___________________________________________

1. Moje hranice a pravidla

Vztah k autoritám, hranice a pravidla, které v život musíme dodržovat,
konflikty, které z toho mohou vyplývat, a jak je zdrav ešit.
RVP: Výchova demokratického ob ana, VKZ: vztahy mezi lidmi a formy
soužití, Osobnostní a sociální rozvoj.

2. Co je v tší riziko?

Nelegální návykové látky podruhé - nej ast ji užívané nelegální návykové
látky, jejich rizika a ú inky. Experimentování, odpov dnost, hranice zákona…
RVP: VKZ: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (nebezpe né látky,
nelegální NL)

3. Partnerské vztahy a sex

Prevence rizikového sexuálního chování podruhé - tentokrát více na téma
antikoncepce, volba partnera, zákonná hranice, drogy a sex, a další.
RVP: VKZ: Zm ny v život lov ka a jejich reflexe (Sexuální dospívání
a reproduk ní zdraví), Zdravý zp sob života a pé e o zdraví (ochrana p ed
enosnými chorobami)

4. Jiné závislosti

O závislosti na innostech a na osobách, o tom, zda jsou tyto závislosti
srovnatelné se závislostmi na návykových látkách (sekty, po íta e, gambling)
RVP: VKZ: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (auto-destruktivní
závislosti)

5. Kolik nálepek máš,
tolikrát jsi lov kem

Tematický blok na téma vzniku a ší ení p edsudk . Co to jsou p edsudky?
Pro vznikají a ím nás ohrožují? Kde všude se s nimi m žeme setkat?
RVP: Multikulturní výchova, Výchova k ob anství (lidská setkání)

9. t ída:

__ ______ ______ ______ ______ ______ __ ____ __

1. Co te ?

Rozhodování ve složitých životních situacích (hodnotový žeb ek,
edsudky), hledání spole ného ešení a schopnost domluvit se v rámci
ídního kolektivu.
RVP: Etická výchova (uvážlivé rozhodování), Osobnostní a sociální výchova:
ešení problém a rozhodovací dovednosti

2. Návykové látky a zákon

Co je a co není trestné v drogové oblasti, jaký je rozdíl mezi p estupkem
a trestným inem, co je proba ní a media ní služba, zákonná hranice a další.
RVP: VKZ: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (auto-destruktivní
závislosti)

3. Jak m žu pomoci já
a jak pomáhají jiní

Informace o síti sociálních služeb pro drogové experimentátory, lidi závislé
na návykových látkách a pro jejich blízké, vysv tlení smyslu služeb. P iblížení
životních p íb
lidí, kte í t chto služeb za ízení využívají nebo využívali.
RVP: VKZ: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

4. Everyday hero

V em spo ívá hodnota hrdinství a kde ho m žeme vid t v dnešním sv
Jak mohu prosp t svému okolí.

.

RVP: VKZ, morální rozvoj, sebepoznání a sebepojetí; osobnostní a sociální
výchova
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PROGRAM SELEKTIVNÍ PREVENCE
Cílová skupina:
ídní kolektivy žák 2. stupn základních škol a osmiletých gymnázií
(prima – kvarta) = žáci 12 – 16 let (program A)
ídní kolektivy žák 2. stupn základních škol se zam ením na
praktické a speciální t ídy (program B)
ídní kolektivy ZŠ se zvýšenou mírou rizikového chování
(nap . špatná komunikace, problémy s autoritou, problémové
vztahy ve t íd i zvýšená toleranci k užívání NL)
Cíle programu:
pomáhat p edcházet i zmír ovat následky konkrétního rizikového
chování, konkrétních obtíží t ídy
ešení problémových vztah ve t íd , posílení pozitivního klimatu
ve t íd , zkvalitn ní spolupráce
rozvíjet psychosociální dovednosti žák
___________________________________________
Program A:

Tento program probíhá v rozmezí cca 2 m síc . Skládá se z 5 (3) setkání
(blok ) po 3 vyu ovacích hodinách pro 1 t ídu. Zárove je v celkových
hodinách zahrnutá práce s t ídní u itelem, pedagogickým sborem a rodi i.
Vždy se na konkrétní podob a zakázce domlouváme se školním metodikem
prevence a t ídním u itelem. Podmínkou realizace je aktivní zapojení
ídního u itele po celou dobu programu i jeho další spolupráce na procesu
ešení, a to v etn konzultace p ed zahájením spolupráce a po ukon ení
programu.

Rozsah programu:

20 hodin / v pr
hu cca 2 - 3 m síc (tj. 5 setkání po 3 hod + práce
s pedagogickým sborem, rodi i, t ídním u itelem)
14 hodin /v pr
hu cca 2 - 3 m síc (tj. 3 setkání po 3 hod + práce
s pedagogickým sborem, rodi i, t ídním u itelem)

Maximální po et ú astník :

30 osob (1 t ída)

Cena programu:

13000 K (školní rok / 1 t ída/2 lekto i) - 20 hodin
9100 K (školní rok / 1 t ída/ 2 lekto i) - 14 hodin
___________________________________________
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Program B:

Skládá se ze 4 setkání (blok ) po 2 vyu ovacích hodinách pro 1 t ídu za 1
školní rok. Program je

izp soben specifickým pot ebám dané cílové

skupiny. Vždy se na konkrétní podob a zakázce domlouváme se školním
metodikem prevence a t ídním u itelem. Podmínkou realizace je aktivní
zapojení t ídního u itele po celou dobu programu i jeho další spolupráce na
procesu ešení, a to v etn konzultace v p ed zahájením spolupráce a po
ukon ení programu.
Rozsah programu:

8 hodin (á 45 minut) / školní rok (tj. 4 setkání po 2 hodinách)

Maximální po et ú astník :
Cena programu:

30 osob (1 t ída)
5900 K (školní rok / 1 t ída/2 lekto i)

www.magdalena-ops.cz
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NAVAZUJÍCÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁ E PRO SŠ
Cílová skupina:
Cíle seminá e:

ídní kolektivy student st edních škol a osmiletých gymnázií
(kvinta – oktáva) = mladí lidé 15 - 19 let
zvyšovat informovanost student o zvoleném tématu
nastolit otev enou debatu na zvolené téma
zvyšovat pov domí o spole nosti Magdaléna o.p.s. a jí podobných
spole nostech, zam ených na pomoc ur ité specifické skupin lid?

Program:

Jedná se o systematickou interaktivní práci s t ídním kolektivem, s ohledem
na v k a vývojovou fázi dospívání.
- dlouhodobý program = 1 t ída / 2 setkání x 2 vyu . hod / 1 školní rok
= 1 t ída / 2 setkání x 3 vyu .hod / 1 školní rok
- jednotlivá témata = 1 t ída / 1 setkání x 2 vyu . hod / 1 školní rok
= 1 t ída / 1 setkání x 3 vyu .hod / 1 školní rok
TÉMATA JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ PRO SŠ
___________________________________________

1. Mé místo

Budeme probírat témata adaptace, vytvo ení osobnosti, nový kolektiv,
vyhra ování, hranice, vymezování, subkultury. Téma je vhodné pro první
ro níky.

2. Malý ale významný

Co znamená být dobrovolníkem. Jak mohu m nit sv t okolo sebe? Má smysl
„práce zadarmo?“.

3. Jak se vidím já,
jak m vidí druzí

Téma vztahující se k osobnosti lov ka, sebeúcta, sebep ijetí, PPP, tetování.

4. Sexuální chování a já

Prevence rizikového sexuálního chování, vyrovnávání se s vlastní sexuální
identitou, moje hranice.

5. Návykové látky

Mýty o návykových látkách a zákon , kde mám já svou hranici
v experimentování, jaké jsou moje životní hodnoty x co lov k ztrácí spolu
s návykovými látkami.

5. Média a informace
kolem nás

Jak moc jsou pravdivé informace z internetu, virtuální sv t, m j informa ní

6. Kriminalita a zákon

sv t, blogy, weby, sociální sít , kyberšikana.
Já versus zákon. Kriminalita, vandalismus, drogy a v zení, recidiva. P ijmutí
zodpov dnosti za své iny.

www.magdalena-ops.cz
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7. Co potom

Za átek pracovního života – stres, syndrom vyho ení, zodpov dnost, co po
st ední škole. Téma je vhodné pro záv re né ro níky.

8. Exkurze do TK

Exkurze do Terapeutické komunity Magdaléna v Mníšku pod Brdy.
Seznámení se s prost edím a prací v komunit . Exkurzi do TK je možné
za adit od 2. ro níku studia.
___________________________________________

Rozsah programu:

4 hodin (á 45 minut) / školní rok (tj. 2 setkání po 2 hodinách)
6 hodin (á 45 minut) / školní rok (tj. 2 setkání po 3 hodinách)

Maximální po et ú astník :
Cena programu:

30 žák (1 t ída)
3000 K (školní rok / 1 t ída) – 4 hodiny
3900 k (školní rok / 1 t ída) – 6 hodin

Cena jednorázového bloku:

1500 K / 1 t ída / 2 vyu ovací hod
2000 K / 1 t ída / 3 vyu ovací hodiny

www.magdalena-ops.cz
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EXKURZE DO NÍZKOPRAHOVÉHO ZA ÍZENÍ
___________________________________________

Cílová skupina:

ídní kolektivy 9. t íd ZŠ, SŠ ve v ku 14–19 let (Program A)
ídní kolektivy 2. stupn ZŠ, SŠ ve v ku 11–19 let (Program B)
skupiny pedagog , rodi ovská ve ejnost i profesní skupiny (policisté,
léka i, apod.), tedy dosp lá populace nad 18 let (program A i B)
Cíle exkurze:
seznámit ú astníky s prostory Centra adiktologických služeb MagdalénaBenešov/P íbram (CAS), s Nízkoprahovým za ízením pro d ti a mládež
Benešov (NZDM)
seznámit ú astníky se smyslem a obsahem poskytovaných služeb
__________________________________________
Program A:

Centrum adiktologických služeb Magdaléna-Benešov/P íbram (CAS)
edstavení poskytovaných služeb a vysv tlení jejich smyslu.
ást programu je v nována diskuzi a odpov dím na dotazy.

Program B:

Nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež Benešov (NZDM "Mezi as")
edstavení poskytovaných služeb a vysv tlení jejich smyslu.
ást programu je v nována diskuzi a odpov dím na dotazy.

Rozsah programu:

60 minut

Maximální po et
Cena exkurze:

astník :

cca 30 osob/ 1 t ídní kolektiv
500 K (1 skupina) do Centra adiktologických služeb
Zdarma do Nízkoprahového za ízení pro d ti a mládež Benešov
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ADAPTA NÍ A HARMONIZA NÍ KURZY
Cílová skupina

žáci 2.stupn a SŠ

Cíle
Podpora rozvoje zdravých vztah v kolektivu
Navázání d ry mezi žáky a t ídním u itelem
edání kompetencí pro postup do další fáze vzd lávacího systému
Usnadn ní p ijetí zm n v t ídním kolektivu (harmoniza ní kurz)
Adapta ní kurz

Adapta ní kurz chápeme jako prost edek nespecifické prevence, který si
klade za cíl podpo it rozvoj zdravých vztah v t ídním kolektivu a edání
žák m kompetencí k zapojení do nového kolektivu, zvládnutí konfliktních
a stresových situací a vyrovnání se se zvýšenou zodpov dností, spojenou
s p echodem na vyšší stupe vzd lávacího systému. Dalším s cíl je podpora
pro navázání
ry žák s t ídním u itelem.

Harmoniza ní kurz

Kurzy lze také realizovat jako harmoniza ní kurz. Jde o práci s žáky s cílem
posílit vztahy ve t íd po ur ité zm . Harmoniza ní kurz je ur en t ídám,
které zm nily neo ekávan t ídního u itele, slou ené t ídy nebo kolektivy
s novým spolužákem i spolužáky. Harmoniza ní kurz m že prob hnout
kdykoliv b hem školního roku a je p ipravován p esn na zakázku t ídy.

Ceny kurz

Jednodenní adapta ní kurz

8 500

ídenní adapta ní kurz

18 500

K adapta nímu kurzu nabízíme návazný blok na téma „vztahy ve t íd “ za
1500,(Ceny zahrnují kompletní zajišt ní programu pro jednu t ídu za ú asti
minimáln dvou lektor , p edchozí konzultaci se školou, záv re nou zprávu
pro školu)

Jak objednat

Mgr. Kristýna Baumová
E mail: baumova@magdalena-ops.cz
Tel: 733 422 978
Nebo na prevence@magdalena-ops.cz
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NADSTANDARDNÍ NABÍDKA
Pokud byste m li zájem o program, který jste v našem vý tu nenašli, a máte
konkrétní p edstavu, jak by takový program m l vypadat, neváhejte se na
nás obrátit. Po vzájemné domluv je možné sestavit program dle požadavk
zájemce.
Rozsah programu:

minimáln 3 vyu ovací hodiny (dále dle domluvy)

Maximální po et ú astník :

dle domluvy

Cena programu:

dle domluvy

Jsme schopni realizovat program, který by sed l pot ebám vaší školy. V minulosti jsme takto realizovali nap .
program zam ený na vandalismus, graffiti a hodnoty majetku.
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"KO

Í ZAHRADA" AKR

Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve v ku 6 -9 let (1.-3. ro ník)
v oblasti prevence rizikového chování. Program Ko í zahrada byl inspirován
eckou verzí (O KH
ME TI 11 ATE , vydavatelství SHYMA A CHROMA,
KE.TH.E.A, 1994), kterou auto i p epracovali s ohledem na podmínky naší
školské prevence. Cílem je rozvoj sociálních dovedností d tí v rámci prevence
rizikového chování
___________________________________________
Komu je kurz ur en:

školním metodik m prevence, u itel m 1. stupn ZŠ, u itel m speciálních
škol, psycholog m, speciálním pedagog m ZŠ, výchovným poradc m,
vychovatel m školských za ízení

Cíle kurzu:
ipravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 1. -3.
ro níku (již v tomto školním roce)
seznámit ú astníky kurzu s programem Ko í zahrada a jeho metodikou
Publikace je složena ze t í ástí, a to z úvodu, metodiky pro u itele
a dvanácti lekcí. Každá lekce má dv ásti. První tvo í samotný p íb h,
druhou pak metodika pro pedagogy, jak mají s konkrétním tématem
pracovat. Jednotlivé p íb hy na sebe navazují.
poskytnout metodickou podporu i b hem šk. roku, kdy je program
realizován
___________________________________________
Program kurzu:
ÚVODNÍ SEMINÁ – 8 hodin

sou ástí je 1 metodika Ko

í zahrada

metodika obsahuje 12 tematických lekcí, podrobn popsaných pro
práci s žáky 1.-3. ro níku
EXTERNÍ ODBORNÁ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK zam ená

na metodiku, ešení možných problém , sdílení pozitivních zkušeností,
apod. –6 hodin (2 skupinová setkání po 3 hodinách)
Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzd lávací akce na MŠMT pod íslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018.
Absolventi celého kurzu obdrží osv ení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

14 hodin

Maximální po et ú astník :

25 osob

Cena kurzu:

3 500 K (1 osoba), cena s dotací 500 K (1 osoba)
Cena kurzu m že být nižší, na vzd lávání pro pedagogy zpravidla erpáme
dotace. Pro aktuáln vyhlášené kurzy a ceny navštivte naše webové stránky
nebo nás kontaktujte.
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"JAK NA PREVENCI pro 4. - 5. Ro ník" AKR
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve v ku 10–11 let (4.-5.
ro ník) v oblasti prevence rizikového chování. Program je zam en
na p edávání informací, na kvalitu postoj , zm nu chování, na rozvíjení
a posilování sociálních a komunika ních dovedností žák .
___________________________________________
Komu je kurz ur en:

školním metodik m prevence, u itel m 1. stupn ZŠ, výchovným poradc m,
vychovatel m školských za ízení, itel m speciálních škol, psycholog m,
speciálním pedagog m ZŠ

Cíle kurzu:
ipravit na samostatnou práci s preventivním programem "JAK NA
PREVENCI pro 4.-5. ro ník"
poskytnout informace, metodické poklady a nácvik rolí pot ebné
k realizaci programu
___________________________________________
Program kurzu:
VÝUKOVÝ DVOUDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁ – 16 hodin

sou ástí je 1 metodika "JAK NA PREVENCI pro 4.-5. ro ník"
metodika obsahuje 4 tematické lekce pro každý ro ník a vychází
z Metodického manuálu Centra primární prevence Magdaléna.
NAVAZUJÍCÍ INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ zam ená na metodiku, ešení

možných problém , sdílení pozitivních zkušeností, apod. – 8 hodin

Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzd lávací akce na MŠMT pod íslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018 a je respektován jako vhodná sou ást
minimálního preventivního programu školy a školního vzd lávacího
programu.
Absolventi celého kurzu obdrží osv ení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

24 hodin

Maximální po et ú astník :

25 osob

Cena kurzu:

4 900 K (1 osoba), cena s dotací 500 K (1 osoba)
Cena kurzu m že být nižší, na vzd lávání pro pedagogy zpravidla erpáme
dotace. Pro aktuáln vyhlášené kurzy a ceny navštivte naše webové stránky
nebo nás kontaktujte.
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DLOUHODOBÝ KURZ PRO PEDAGOGY „Evropský
preventivní projekt EU-Dap, program Unplugged“ AKR
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve v ku 12–14 let (6.ro ník)
v oblasti prevence rizikového chování. Program je zam en na p edávání
informací, na kvalitu postoj , zm nu chování, na rozvíjení a posilování
sociálních a komunika ních dovedností žák .
___________________________________________
Komu je kurz ur en:

školním metodik m prevence, u itel m 2. stupn ZŠ, gymnázií, speciálních
škol, speciálním pedagog m ZŠ, výchovným poradc m, vychovatel m
školských za ízení

Cíle kurzu:
ipravit na samostatnou práci s preventivním programem Unplugged
poskytnout informace, metodické poklady a nácvik rolí pot ebné
k realizaci programu
___________________________________________
Program kurzu:
ÚVODNÍ VÝUKOVÝ DVOUDENNÍ WORKSHOP – 16 hodin

sou ástí je 1 metodika Unplugged + 25 pracovních sešit pro žáky
metodika obsahuje 12 tematických lekcí, podrobn popsaných pro
práci s žáky 6. ro níku
EXTERNÍ ODBORNÁ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK zam ená

na metodiku, ešení možných problém , sdílení pozitivních zkušeností,
apod. – 12 hodin (2-3 skupinová setkání dle domluvy)
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (telefonická, emailová)

Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzd lávací akce na MŠMT pod íslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018 a je respektován jako vhodná sou ást
minimálního preventivního programu školy a školního vzd lávacího
programu.
Absolventi celého kurzu obdrží osv ení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

28 hodin

Maximální po et ú astník :

25 osob

Cena kurzu:

6 500 K (1 osoba), cena s dotací 1 500 K (1 osoba)
Cena kurzu m že být nižší, na vzd lávání pro pedagogy zpravidla erpáme
dotace. Pro aktuáln vyhlášené kurzy a ceny navštivte naše webové stránky
nebo nás kontaktujte.
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"JAK NA PREVENCI pro 7. - 9. ro ník" AKR
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve v ku 13–14 let
(7.-9. ro ník) v oblasti prevence rizikového chování. Program je zam en
na p edávání informací, na kvalitu postoj , zm nu chování, na rozvíjení
a posilování sociálních a komunika ních dovedností žák .
___________________________________________
Komu je kurz ur en:

školním metodik m prevence, u itel m 2. stupn ZŠ, u itel m gymnázií,
výchovným poradc m, vychovatel m školských za ízení, itel m
speciálních škol, psycholog m, speciálním pedagog m ZŠ

Cíle kurzu:
ipravit na samostatnou práci s preventivním programem "JAK NA
PREVENCI pro 7.-9. ro ník"
poskytnout informace, metodické poklady a nácvik rolí pot ebné
k realizaci programu
___________________________________________
Program kurzu:
VÝUKOVÝ DVOUDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁ – 16 hodin

sou ástí je 1 metodika "JAK NA PREVENCI pro 7.-9. ro ník"
metodika obsahuje 4 tematické lekce pro každý ro ník a vychází
z Metodického manuálu Centra primární prevence Magdaléna.
NAVAZUJÍCÍ INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ zam ená na metodiku, ešení

možných problém , sdílení pozitivních zkušeností, apod. – 8 hodin

Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzd lávací akce na MŠMT pod íslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018.
Absolventi celého kurzu obdrží osv ení.
_____________________________________

Rozsah kurzu:

24 hodin

Maximální po et ú astník :

25 osob

Cena kurzu:

4 900 K (1 osoba), cena s dotací 500 K (1 osoba)
Cena kurzu m že být nižší, na vzd lávání pro pedagogy zpravidla erpáme
dotace. Pro aktuáln vyhlášené kurzy a ceny navštivte naše webové stránky
nebo nás kontaktujte.
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ÍDNICKÉ HODINY aneb "Kucha ka na prevenci"
Kurz nabízí intenzivní interaktivní práci s pedagogy, kte í mají zájem
pracovat samostatn s t ídnickým kolektivem v oblasti všeobecné prevence.
___________________________________________
Komu je kurz ur en:

školním metodik m prevence, u itel m 2. stupn ZŠ, gymnázií, speciálních
škol, speciálním pedagog m ZŠ, výchovným poradc m, vychovatel m
školských za ízení

Cíle kurzu:
ipravit na samostatnou práci s t ídním kolektivem 7.-9. ro níku
poskytnout informace, metodické poklady a nácvik rolí programu
_______________________________________
Program kurzu:
ÚVODNÍ VÝUKOVÝ T ÍDENNÍ INTERAKTIVNÍ SEMINÁ – 24 hodin

sou ástí je 1 metodika pro pedagogy
8 tematických lekcí pro 7.-9. ro ník, celkem tedy 24 lekcí
témata - komunikace a vztahy ve t íd , životní hodnoty, hranice
a pravidla, návykové látky, partnerství, zákon a další
NAVAZUJÍCÍ INTERAKTIVNÍ SETKÁNÍ zam ená na metodiku, ešení

možných problém , sdílení pozitivních zkušeností – 24 hodin (3x
skupinová jednodenní setkání)
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (telefonická, emailová)

Akreditace:

Kurz je akreditován jako vzd lávací akce na MŠMT pod íslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018.
Absolventi celého kurzu obdrží osv ení.

_______________________________________
Rozsah seminá e:
Maximální po et astník :

48 hodin
25 osob

Cena seminá e:

8 100 K , cena s dotací 1 500 K (1 osoba)
Cena kurzu m že být nižší, na vzd lávání pro pedagogy zpravidla erpáme
dotace. Pro aktuáln vyhlášené kurzy a ceny navštivte naše webové stránky
nebo nás kontaktujte.

NABÍDKA PRO ŠKOLY
Škola si m že objednat kurz pro celý druhý stupe .
metodika "T ídnické hodiny aneb jak na prevenci" x po et pedagog
sou ástí bude i vzd lávací kurz EU-Dap, Unplugged
5x metodika Unplugged pro pedagogy + 20 pracovních sešit pro žáky
Rozsah programu:

48 hodin

Cena programu:

40000 K / 1 škola /2. Stupe
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SPECIALIZA NÍ STUDIUM pro školní metodiky
prevence
Svým obsahem má studium pomoci vybavit u itele v domostmi
a dovednostmi zam enými p edevším na prevenci rizikového chování
a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí.
___________________________________________
Komu je kurz ur en:

studium je ur eno pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo
ty, kte í se na výkon této funkce p ipravují

Cíle kurzu:
edání teoretických informací
osvojení praktických dovedností a zkušeností pot ebných pro výkon
funkce ŠMP
získání schopnosti aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie
a výstup z nejnov jších výzkum v oblasti prevence rizikového chování
_______________________________________
Program kurzu:
Studium má formu nejen získávání znalostí a informací, ale také formu
nácvikovou, interaktivní a sebezkušenostní. Jednotlivé lekce jsou vzájemn
provázány a navazují tematicky na sebe. P i studiu dochází k rozvíjení
osobností frekventant , s nácvikem ešení konkrétních situací a podložených
kvalitním a ov ených teoretických zázemím pod vedením zkušených
lektor .
Tematické okruhy:
Poradenské systémy a primární prevence ve školství
Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
Primární prevence v podmínkách školy a její za azení do školních
poradenských služeb
Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
Systém primární prevence ve školství
Školní t ída, její vedení a diagnostika
Rodina a komunikace s rodi i (osobami odpov dnými za výchovu)
Sociáln nežádoucí jevy
Monitorování a evaluace primární prevence
Kurz je akreditován jako vzd lávací akce na MŠMT pod íslem jednacím
7122/2018-1-292 ze dne 12.3.2018.
Absolventi celého kurzu obdrží osv ení.

Akreditace:

_______________________________________
Rozsah kurzu
Maximální po et
Cena kurzu:

250 hodin

:
astník :

25 osob
17000 K
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INTERAKTIVNÍ SEMINÁ pro pedagogy
Kurz nabízí intenzivní interaktivní práci s pedagogy, kte í mají zájem
prohlubovat své znalosti v oblasti všeobecné prevence.
___________________________________________
Komu je seminá ur en:
Cíle seminá e:

skupiny pedagog

i ostatních pedagogických pracovník

Reagovat na aktuální zakázku školy.
Interaktivní prací s u iteli hledat odpov di na jejich otázky.
Formy rizikového chování.
Zvyšovat orientaci pedagog v drogové problematice.
Informovat o spole nosti Magdaléna o.p.s.
_______________________________________
Program kurzu:
Interaktivní seminá má formu nejen získávání znalostí a informací, ale také
formu nácvikovou, interaktivní a sebezkušenostní. Seminá e reagují na
aktuální poptávku škol a pedagog .
V sou asné dob je zažádáno o akreditaci.
Absolventi celého kurzu obdrží certifikát.

Akreditace:

_______________________________________
8 hodin

Rozsah seminá e:
Maximální po et
Cena seminá e:

astník :

25 osob
5000 K
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OBJEDNÁVKA ZVOLENÉHO PROGRAMU
Obecné podmínky
realizace program :

Každý program je realizován na základ sepsání smlouvy, která
zahrnuje práva a povinnosti obou smluvních stran.
Zajišt ní p íslušného odpovídajícího místa ke konání programu
je v kompetenci zadavatele (zájemce o program) s výjimkou exkurze.
Platba za zrealizovaný program probíhá vždy formou bezhotovostní
faktury.
Zadavatel dodržuje minimální a maximální po et ú astník v daném
programu.
Zadavatel i poskytovatel dodržují asový harmonogram programu.
Programy pro žáky a studenty jsou realizovány v rámci školní výuky.
Personální zajišt ní program
Program všeobecné prevence je realizován 1 lektorem, který pracuje pod
odbornou supervizí a je pr
žn vzd láván v problematice závislostí
a rizikového chování d tí a mládeže. Program selektivní prevence je
realizován dvojicí lektor , kte í jsou taktéž vzd láváni a supervidováni.
Cena program
V cen programu jsou zahrnuty také pracovní pom cky lektor , letáky
a další informa ní materiály pro ú astníky program , výtvarné pot eby
(papíry, tvrtky, pastelky, fixy, tempery, št tce, atp.).
Evaluace program
Z každého programu je zadavateli zaslána záv re ná zpráva, která obsahuje
téma programu a jeho výstupy na základ anonymních dotazník .

Objednávka program

edjednání:

Smlouva:

_________________________________________
S ohledem na vytížený asový harmonogram, Vám doporu ujeme
objednávat programy s dostate ným p edstihem.
Pokud jste si vybrali n který z našich program a chcete si ho objednat,
kontaktujte nás bu
telefonicky i osobn nebo na e- mailu:
prevence@magdalena-ops.cz.. (Kontakty viz zadní strana desek)
Budeme vás informovat o podmínkách konkrétního programu,
a dohodneme se na termínu konání programu.
Termín konání programu je nutné si domluvit minimáln 14 dní p edem.
Po p edjednání termínu následuje sepsání smlouvy o realizaci
programu.
Smlouvu obdrží zájemce o program od pracovníka CPP.
Podepsaná smlouva musí být doru ena minimáln týden p ed
domluveným termínem realizace programu.

Objednávka exkurzí

Exkurze si školy objednávají p ímo v nízkoprahových za ízeních
CAS Benešov na benesov@magdalena-ops,cz
CAS P íbram na pribram@magdalena-ops.cz
NZDM Benešov na nzdm@magdalena-ops.cz
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Nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež Mezi as Benešov
Nízkoprahové za ízení pro ti mládež Mezi as Benešov je sou ástí Centra primární prevence
Magdaléna. Je registrovanou sociální službou ve smyslu zákona sociálních službách.

Co je NZDM
Místo kde se dospívající mohou inspirovat, najít sv sm
realizovat se
Prostor, který je nízkoprahový, tedy snadno dostupný všem rámci cílové skupiny(služby
poskytujeme zdarma anonymn
Co Mezi as nabízí:
poradenství, pomoc
ešení krizových situací
doprovod do zných institucí
dou ování
výchovn -vzd lávací aktivity, ednášky na aktuální témata
volno asové aktivity
Komu je NZDM ur eno:
tem mládeži ve

ku až 26 let

ti mladí lidé
20 mají možnost vstupu do klubu
mladí lidé ve ku 20 26 mohou požádat individuální konzultace

Principy našich služeb
nízkoprahovost
anonymita
bezplatnost
dobrovolnost
kontinuita, návaznost
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktní údaje:

Centrum primární prevence Magdaléna
elník 1070
252 10 Mníšek pod Brdy
Mgr. Helena Fialová
Odborný garant
Mobil: 737 284 597
E-Mail: fialova@magdalena-ops.cz
Hana Lukešová
vedoucí Centra primární prevence Magdaléna
Mobil: 731 625 960
E-Mail: lukesova@magdalena-ops.cz
POBO KY
E-Mail: prevence@magdalena-ops.cz

Benešov

Nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež
Na Bezd kov 2004
256 01 Benešov

íbram

Centrum adiktologických služeb Magdaléna- íbram
Žežická 193
261 01 P íbram 7

Beroun

Terénní programy Magdaléna a adiktologická ambulance
Havlí kova 1732
266 01 Beroun

Magdaléna, o.p.s.
elník 1070
252 10 Mníšek pod Brdy

: 256 17 401
Bankovní spojení: . ú. 388061319/0800
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