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Zpráva o činnosti 

za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 

 

 
 

Zařízení:                                 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy    

                                                Centrum prevence 

Vedoucí:                                 Mgr. Ivana Petřeková 

Kontakt:                                  599 505 324, 602 264 018, 599 505 320 

                                                Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí 

                                                vedouciporadny@ssmh.cz,  

                                                centrumprevence@ssmh.cz 

    centrumprevence1@ssmh.cz 

 

                                                       

Informace o činnosti jsou dostupné v Nabídkovém katalogu Centra prevence, v Katalogu 

sociálních služeb ve městě Havířově a na webových stránkách organizace (www.ssmh.cz). 

                                                  

       

Poslání: 

Posláním Centra prevence (CP) je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a 

mládeže:  

 vedení ke zdravému způsobu života, práce s postoji a chováním dětí a mládeže, 

 podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech a prevence šikany, 

 prevence zneužívání návykových látek a hledání pozitivních alternativ, 

 nácvik psychosociálních dovedností, 

 monitorování rizikových oblastí u dospívajících,  

 navázání spolupráce s rodiči - zvýšení celkové informovanosti a prohloubení jejich ochoty 

aktivně se podílet, na řešení problémových situací při výchově svých dětí, 

 včasná pomoc při řešení problémů. 

 
Forma poskytování služby: 

Jedná se  o terénní  i ambulantní služby. 

       

Provozní doba: 

CP poskytuje nabízené preventivní programy během školního roku, individuální konzultace 

pro veřejnost lze využívat celoročně. V případě potřeby lze s pracovníkem CP dohodnout čas 

poskytování služeb i mimo stanovenou provozní dobu, ale pouze v rámci režimu Sociálních 

služeb města Havířova. 

 

Terénní služby jsou poskytovány 

Pondělí - Pátek   7,30-12,30 hod 
 

Ambulantní služby v budově SSmH 

Pondělí                 7,30-14,30hod 

Úterý - Pátek        7,30-12,30hod 
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Cílová skupina 

 

- děti předškolního a mladšího školního věku – ohrožení v důsledku nezdravých 

životních způsobů, které vedou k poškozování zdraví, nesprávným návykům, 

postojům a konfliktům ve společnosti, 

 

- žáci II. stupně ZŠ, středoškolská a učňovská mládež – ohrožení v důsledku 

nedostatečných psychosociálních dovedností, ohrožení v důsledku nesprávných 

postojů a návyků vedoucích ke konfliktům v třídních kolektivech, společnosti, 

přijímání negativních jevů, zneužívání návykových látek, 

 

- rodiče – neinformovanost o možných negativních jevech u dětí a mládeže, v třídních 

kolektivech, v partách, neznalost trestní odpovědnosti, nejasné postoje k problémovým 

situacím svých dětí a pasivní přístup při jejich řešení, absence zdravé komunikace a 

pravidel v rodině, 

 

- široká veřejnost – nejasné postoje ke konkrétním problémům v osobní i sociální 

oblasti a jejich způsoby řešení. 

 

 

 

Způsob a kritéria přijetí žadatelů 

 

Služba může být poskytnuta pouze v souladu s posláním zařízení, účelem a pravidly 

jednotlivých typů programů, dle možností vnitřních zdrojů a kapacity a v rámci samotného 

zájmu klienta o spolupráci.  

 

Způsob objednávání konkrétních programů – fáze realizace: 

Přípravná fáze: 

 

- Poptávka  -  zástupce  školy  projeví  zájem  o  realizaci  programu  formou zaslání 

písemné poptávky, kde uvede,  o  jakou  službu  má  zájem,  co  potřebuje  a  očekává  

škola  od  programu,  uvádí popis přímého klienta (žáků/studentů/učňů). 

 

- Na základě poptávky dochází společně s pracovníkem CP ke zmapování potřeb 

klienta,  k vymezení možností nabízené služby a k domluvě podmínek realizace 

(časový rámec, obsah a forma realizace, pravidla programu, cíle i rizika programu, 

způsob prezentace programu třídě a jejímu třídnímu učiteli, míra účasti a zapojení 

třídního učitele, způsob informování rodičů, stanovení odpovědného pracovníka za 

realizaci, způsob vyhodnocení programu). 

 

- Ujasnění si poptávky, nabídky a podmínek je stvrzeno sepsáním „Dohody o 

poskytování služby“. 

 

- Před zahájením programu lektor ještě krátce konzultuje jeho realizaci s třídním 

učitelem, od kterého také získává informace (jaké informace třída dostala, jaké je její 

nastavení a očekávání, vyslovil někdo obavy z účasti, jaké je očekávání třídního 

učitele, jaké má program obecné možnosti, jaká je podoba objednávky se školou, 
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struktura, forma a pravidla programu, role lektora, míra zapojení a spolupráce třídního 

učitele, forma konzultace po setkání, způsob hodnocení programu). 

 

 

Realizační fáze: 

 

- Realizace dle „Dohody o poskytnutí služby“ a „Metodiky aktivit CP“. 

 

 

Rámovací, vyhodnocovací fáze: 

 

- Předání postřehů a doporučení předem domluveným způsobem („Zápis o programu“). 

 

- Vymezení konkrétních možností další spolupráce. 

 

- Vyhodnocení programu (dotazník CP - zpětná vazba od pedagoga, 

žáků/studentů/učňů). 

 

 

 

Jednotlivé aktivity 

 

- Dlouhodobý preventivní program „Zdravý způsob života “, 

 

- Prožitková práce s třídním kolektivem na CP „Zdravá třída“, „Intervenční práce“, 

„Jsme na jedné lodi“, 

 

- Dotazníkové šetření identifikující rizikové oblasti  u dospívajících,  

 

- Informační servis pro rodiče, 

 

- exkurze na CP, 

 

-  individuální konzultace. 

 

 

 

Výše úhrady za poskytované aktivity 

 

- Dlouhodobý preventivní program „Zdravý způsob života “ (200 Kč/setkání), 

 

- Prožitková práce s třídním kolektivem na CP „Zdravá třída“, „Intervenční práce“, 

„Jsme na jedné lodi“ (400 Kč/setkání), 

 

- Dotazníkové šetření identifikující rizikové oblasti  u dospívajících (zdarma), 

 

- Informační servis pro rodiče (250 Kč/ program), 

 

- exkurze na CP (zdarma), 
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- individuální konzultace (zdarma). 

 
V případě vysoké poptávky po programech, kdy nemůže být vyhověno každému zájemci o 

službu ihned, jsou využívány „Pořadníky služeb“. Pořadníky jsou rozděleny dle typu 

programů a v časové linii jsou zde zaznamenány údaje poptávky (termín poptávky, zájemce, 

typ programu, kontakt). Zařízení se snaží s ohledem  na své možnosti a potřeby klienta 

poptávku uspokojit co nejdříve. Čekací doba je také průběžně vyhodnocována a je snahou 

zařízení přijímat opatření k jejímu zkracování (např. průběžná aktualizace harmonogramu, 

přijímání nových pracovníků,…).  

 

Přesto, že ve sledovaném období došlo k nárůstu poptávky ze strany mateřských a základních 

škol, zásluhou zvýšeného pracovního nasazení a kvalitního plánování realizovaných 

programů nebyl žádný ze žadatelů zapsán do Pořadníku služeb. 

 

 

Počet proběhlých programů za období 1.1.2012 – 31.12.2012 
 

Mateřské školy 
 

Program Počet MŠ Počet tříd Počet setkání Počet klientů 

„Zdravý způsob života 17 41 187 820 

 

V porovnání s předchozím obdobím roku 2011 stoupl počet mateřských škol o 6. Prudce 

stoupl počet tříd, ve kterých je program realizován, z 13 na celkový počet 41 tříd. 

V mateřských školách bylo v roce 2012 realizováno 4x více setkání než v předchozím roce.  

 

Základní školy 
 

Program Počet ZŠ Počet tříd 
Počet 

setkání 

Počet 

klientů 

„Zdravý způsob života“ 5 36 76 900 

„Zdravá třída“ 1 3 3 75 

Adaptační program 1 2 2 50 

 

V porovnání s předchozím rokem je počet tříd v programu Zdravý způsob života nižší, avšak 

poptávka po programu je vyšší. Programy probíhají v rámci jednoho školního roku a 

vzhledem k naplněnosti harmonogramu programy začnou až od ledna 2013. 

 

Střední školy 
 

Program Počet SŠ Počet tříd 
Počet 

setkání 

Počet 

klientů 

„Zdravá třída“ 1 5 6 125 

Dotazníkový průzkum 9 * - * 

* V době zpracování Závěrečné zprávy není přesný počet klientů znám. 
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Počet proběhlých Individuálních konzultací 

 

Program 
Počet 

dospělých 
Počet dětí 

Počet 

konzultací 

Individuální konzultace 6 0 8 

Telefonická konzultace 3 0 5 

  

Počet Individuálních i Telefonických konzultací v tomto roce stoupl. 

 

Přehled stížností (námětů, připomínek): 
O možnosti podat stížnost na průběh poskytované služby nebo na pracovníka jsou klienti 

informováni před zahájením poskytování služby v rámci Dohody o poskytování služeb. U 

programů, u kterých se Dohoda o poskytování služeb neuzavírá, jsou klienti o této možnosti 

informováni ústně. Ke dni 31.12.2012 není evidována žádná stížnost.  

 

Vzdělávání pracovníků 

Pracovnice Centra prevence v tomto období absolvovaly kurz "Tvorba zážitkových školních 

preventivních programů". Dále se pracovnice účastnily semináře "Úvod do první pomoci při 

šikanování". Pracovnice také absolvovaly kurz "Teorie a praxe zážitkové pedagogiky" a také 

„První pomoc“. V rámci jednotlivých programů probíhají pravidelné supervize. 

V rámci všeobecného rozhledu témat, která se objevují během preventivních programů, 

pracovnice sledují aktuální dění, ke kterému využívají hlavně Internet. 

Pracovnice se podílí na činnosti pracovní skupiny Občané ohrožení drogou v rámci 

Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově.  

 

 

Pracovnice Centra prevence průběžně naplňovaly  priority stanovené na rok 2012: 

 

 byl navýšen pracovní úvazek s ohledem na zvýšenou poptávku ze strany mateřských a 

základních škol a s ohledem na zastupitelnost při zajištění provozní doby, 

 

 byla zpracována „Metodika aktivit“ programu Psychosociální průprava. 
 

 

 

 

Priority pro rok 2013: 

 

 zvýšit informovanost o novém programu Psychosociální průprava „Co se mě 

(ne)dotýká“, 

 

 zvyšování odborné způsobilosti pracovníků. 
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V Havířově 9.1. 2013 

 

Zpracovala: Mgr.Ivana Petřeková, Michaela Režňáková, DiS., Milena Čepová 

 


