Motto:
„Mladí lidé by do svého očekávání od života měli zahrnout skutečnost, aby
měli děti, které chtějí mít, s tím, s kým je chtějí mít, a v době, která je pro
ně příhodná.“

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
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Úvodní slovo prezidentky CevAp

ÚvoDní Slovo PreZiDentky CevaP
vážení přátelé!

J

e mi ctí oslovit vás prostřednictvím úvodní stránky výroční zprávy centra
etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů (dále jen cevaP)
a představit vám naši činnost v roce 2005.
Jak už napovídá název organizace, leží nám na srdci především výchova
mladých lidí jako vyrovnaných, harmonických bytostí, které si budou vědomy
své vlastní hodnoty, hodnoty života, lásky, sexuality, manželství a rodičovství
a budou schopny uplatňovat principy morálního plnohodnotného života
a úcty k výše jmenovaným hodnotám v každodenním životě.
cevaP je akreditován jako vzdělávací instituce ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
významnou část naší činnosti tvoří vzdělávání metodiků prevence sociálně patologických jevů,
učitelů, výchovných poradců a vychovatelů. Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dvPP)
nabízíme sedm odborných seminářů akreditovaných mšmt. Je mi potěšením konstatovat, že se naše
semináře těší velké oblibě a jsou našimi účastníky vysoce hodnoceny jak po stránce obsahové, tak
organizační. mé poděkování na tomto místě patří řediteli státního zdravotního ústavu mudr. volfovi za poskytnutí prostor a technického zázemí seminářů a sekretářce paní chocholaté za vstřícnost
a ochotu při organizaci seminářů.
na naplnění našich cílů krůček po krůčku pracujeme od roku 1997.
v loňském roce jsme pokračovali v přednáškové činnosti pro žáky a studenty Zš, sš a sou, pro
tuto činnost jsme rovněž vyškolili další lektory. Hlavním programem pro dospívající zůstává program
Free teens – prevence Hiv/aids, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, který je zároveň
zamyšlením nad partnerskými vztahy, manželstvím a rodičovstvím. Pro učitele, vychovatele a rodiče
jsme vydali publikaci co se skrývá za sexem dospívajících, která je zároveň shrnutím zkušeností z naší
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dosavadní práce s mladými lidmi.
dále jsme připravili program moudrost v lásce aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů, který je
koncipován do tří volně na sebe navazujících částí a je určen dospívajícím a mladým lidem od 15 let.
k tomuto programu jsme rovněž vydali stejnojmenou publikaci pro dospívající, s níž mohou učitelé volně
pracovat v hodinách rodinné výchovy a společenských věd. rozpracovali jsme další rozsáhlé publikace
sloužící k výchově harmonické osobnosti dospívajících a jejich přípravě na manželství a rodičovství.
další programy určené dětem a dospívajícím se týkají biologických a psychosociálních aspektů
dospívání a prevence užívání tabákových výrobků.
ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu zdravotnictví za podíl na financování našich projektů a firmě micropel za každoroční sponzorství. bez této podpory by naše činnost byla velice obtížná.
díky grantu ministerstva práce a sociálních věcí na podporu fungující rodiny jsme mohli významně
pokročit především v naší publikační činnosti v oblasti přípravy na manželství a rodičovství.
upřímně děkuji mým spolupracovnicím, především Phdr. evě kolačné a ing. martě Pískové
za jejich neúnavnou práci, spolehlivost a nasazení. neye Forgáčové patří poděkování za grafickou
úpravu výroční zprávy. mému manželovi a dětem děkuji za podporu a trpělivost.
mé poděkování patří také všem učitelům, vychovatelům a rodičům, kteří s každodenním
úsilím nejen teoreticky, ale především vlastním příkladem připravují mladé lidi na to, aby jednou byli
schopni vytvářet harmonická manželství a byli dobrými rodiči svým dětem.
Za cevaP
mudr. marcela rozehnalová
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evaP byl založen v roce 997 jako občanské sdružení Free teens.
Jeho prvotní činností bylo pořádání přednášek stejnojmenného
programu prevence Hiv/aids, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících. od počátku své existence je sdružení součástí národního programu
boje proti aids.
od roku 000 jsme rozšířili činnost sdružení o odborné semináře
v rámci dvPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).
v roce 00 jsme ve spolupráci s international educational Foundation pořádali odborný seminář s mezinárodní účastí zaměřený na výchovu charakteru a přípravu na manželství a rodičovství. touto tématikou se
v letech 2002 - 2004 zabývalo nově vzniklé občanské sdružení Panamos.
od roku 00 tuto problematiku přebírá opět naše sdružení. ve stejné
době dochází ke změně názvu sdružení z původního Free teens na cevaP
– centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů. tento
název lépe vystihuje podstatu činnosti sdružení.

v

průběhu své činnosti se cevaP setkává se řadou příznivců, ale jak jsme zjistili, jsou i tací,
kteří naší činnosti zrovna dvakrát nepřejí. naštěstí za léta existence naší organizace jsme
si zvykli, že chceme-li v naší společnosti něco změnit, stojíme-li za jasnými životními hodnotami,
neobejde se to bez konfrontací. Podstatné a zároveň potěšující je pro nás to, že spolupracujeme
s předními odborníky, kteří jsou zároveň lidmi vysokých morálních kvalit. celá léta byl našim blízkým spolupracovníkem prof. Phdr. Zdeněk matějček, csc., který nás se svou pověstnou laskavou
vlídností neustále povzbuzoval v naplňování cílů, které jsme si vytyčili. spolupracujeme s odborníky
zabývajícími se problematikou Hiv/aids (rndr. marie brůčková, csc. – vedoucí nrL aids,
doc. mudr. marie staňková, csc. – vedoucí aids centra v Praze, doc. mudr. Petr Pazdiora, csc.
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- vedoucí Ústavu epidemiologie LF uk v Plzni), venerology (mudr. věra kaštánková, mudr.
soňa křemenová), dorostovými lékaři (doc. mudr. Jana Hamanová, csc. – vedoucí subkatedry
dorostového lékařství iPvZ Praha), sexuology (mudr. růžena Hajnová, mudr. slavoj brichcín), psychology (doc. Phdr. Jiří Pelikán, csc. – katedra pedagogiky FF uk, Phdr. andrej Gjurič,
mudr. Phdr. Jan Poněšický, Phdr. Zdeněk kuťák), odborníky zabývajícími se drogovou problematikou (mudr. karel Hampl, csc., mudr. karel nešpor, csc., Phdr. Ladislav csémy), odborníky
z policejního prezidia (kpt. bc. Zdeněk smola, mjr. Phdr. alena Plšková) a dalšími.
CevaP má akreditaci MŠMt jako vzdělávací zařízení do roku 2011.
v SoučaSné Době MáMe 7 oDbornýCh SeMinářů akreDitovanýCh MŠMt:

1. rizikové chování dospívajících a jeho prevence
2. Prevence Hiv/aids, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících - 1denní seminář
3. Prevence Hiv/aids, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících - 2denní seminář
4. výchova charakteru jako esence výchovy
5. Příprava na manželství a rodičovství
6. rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách
7. romské děti v české škole

nabíZíMe 4 PrograMy určené DoSPívajíCíM:

1. Free teens – Prevence hiv/aiDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících
2. Dospívám
3. Moudrost v lásce
4. kouření? tvá volba!

k

romě 4 výše zmíněných programů určených dětem a dospívajícím je v nabídce cevaP
také program sex a láska aneb Jak vést naše děti v době aids. tento program je určený
rodičovské veřejnosti a je společným zamyšlením nad úskalími dospívání.
Jednou z činností sdružení je rovněž činnost publikační. do roku 2005 vydavatelství cevaP
(dříve Free teens Press) vydalo 14 výchovně vzdělávacích publikací a dva videodokumenty. některé
publikace jsou určeny dospívajícím, některé vychovatelům, učitelům a rodičům.
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PřeDnáŠková činnoSt

roce 2005 lektoři cevaP přednášeli program Free teenS v 10 základních
a středních školách 1500 žákům a studentům.
dalších 1800 žáků a studentů vyslechlo program od lektorů, kteří byli k prezentaci programu
vyškoleni v průběhu odborného dvoudenního semináře „Prevence hiv/aiDS, pohlavních chorob
a těhotenství dospívajících“.
Programu kouření? tvá volba! se v roce 2005 zúčastnilo 450 žáků.
kromě lektorů cevaP programy využívají další pracoviště,
jehož zaměstnanci se zúčastnili dvoudenního semináře rizikové
chování dospívajících a jeho prevence nebo semináře Prezentace
programů cevaP, jako např.:
•
ZÚ české budějovice
•
PPP Příbram
•
PPP blansko
•
PPP Zlín

Gymnázium v Pelhřimově

1. PrograM „Free teenS“
Free teens je výchovně vzdělávací program zaměřený na prevenci rizikového chování
dospívajících, se zvláštním zaměřením na prevenci rizikového sexuálního chování. určen
mladým lidem ve věkové kategorii 12 - 19 let.

Cíle PrograMu
1. Prevence hiv/aiDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících
•

Podávat dospívajícím ucelené, vědecky přesné, pravidelně aktualizované informace o Hiv/aids a ostatních sexuálně přenosných chorobách a o jejich
rizicích pro sexuálně aktivní mládež.

7
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•

•

vést mladé lidi k vědomí vlastní hodnoty, hodnoty lásky a sexu, věrnosti,
manželství, rodičovství a k zodpovědné volbě životního partnera, zdůraznění
hodnoty sexuální zdrženlivosti do doby, než jsou mladí lidé schopni hlubokého
věrného vztahu s jediným partnerem. Pro sexuálně aktivní zdůraznit zásady
bezpečnějšího sexu a význam partnerské věrnosti.
vést dospívající k samostatnému a zodpovědnému rozhodování v situacích,
které mohou zásadně ovlivnit jejich život (neuvážený a nezodpovědný sex,
alkohol, drogy, tlak vrstevníků,…)

2.
výchova dospívajících k zodpovědné volbě životního partnera a přípravě
na budoucí rodičovství

í íFFrreeeeTteeeennsSn
v
náácCttiillet
t
s
v
l
t
S
e
l
e ýM
PPoosSe V životě jsou některé věci tak hodnotné, tým

že stojí za to nechat je na ten správný čas.
Láska, ta pravá, k nim patří. Věřte v naplnění svých snů. Chraňte svou lásku.
Nedovolte druhým lidem, alkoholu a drogám,
aby o vašem životě a vaší budoucnosti rozhodovali za vás.

1. čáSt - žijeMe ve věku aiDS
Před třiceti lety byly známy jen dvě pohlavně přenosné choroby, obě léčitelné. Dnes je jich
evidováno několik desítek. Některé, nejen AIDS, jsou nevyléčitelné.
některé mohou být smrtelné.
každý den se nakazí virem Hiv 14 000 lidí, polovina z nich jsou mladí lidé ve
věku 15 - 24 let, 2000 infekcí je u dětí mladších 15 let.to znamená šest mladých lidí každou minutu.
(unaids 2003)
rogram se skládá ze dvou dvouhodinových přednášek provázených diapozitivy. První, informativní část se zabývá způsobem přenosu Hiv, klinickým obrazem aids a ostatními

p
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sexuálně přenosnými chorobami včetně jejich následků pro sexuálně aktivní mládež. rovněž jsou zde
uvedeny příběhy dospívajících, kteří byli infikováni virem Hiv.

2. čáSt - roZhoDujete o Své buDouCnoSti

i

nformace, byť sebedokonalejší, sama o sobě nevede ke změně chování člověka. Proto je
důležitá druhá část – „rozhodujete o své budoucnosti”, která se zabývá utvářením
životních postojů a přípravou na manželství a rodičovství.
Naše kultura postrádá jasné pochopení hodnoty lásky a sexu. Mnoho lidí si myslí, že sex je v pohodě a „bezpečný”,
jestliže se použije „ochrana”. Ignorují tak fyzické a emocionální poškození vznikající z nezávazného sexu.
mladí lidé jsou vedeni k vědomí vlastní hodnoty, hodnoty lásky
a sexu, věrnosti, manželství a rodičovství. nejlepší prevencí před Hiv,
pohlavně přenosnými chorobami a nechtěným těhotenstvím je sexuální zdrženlivost, a to do doby, než jsou mladí lidé schopni hlubokého
věrného vztahu s jediným partnerem.

život vašeho budoucího dítěte máte ve svých rukou.
návyky, které máte teď jako dospívající, vytváříte svět, ve kterém
bude jednou vaše dítě žít.

abstinence je vhodnou přípravou pro budoucí věrnost, protože se tím
dospívající učí ovládat sexuální touhu a dávat jí správný směr, což je
schopnost důležitá pro celý život.

3. čáSt - PraktiCká Cvičení

p

o přednáškách následuje třetí, diskusní část kde se dospívající zamýšlejí nad otázkami
typu: „Jaké jsou vaše životní cíle? co musíte udělat pro to, abyste těchto cílů dosáhli?
co se stane s vašimi plány, budete-li infikováni virem Hiv a rozvine se u vás aids? Jak by vaše cíle
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ovlivnila skutečnost, že byste se stali v 16 - 17 letech rodičem? Jak byste se o dítě postarali?” apod.
Protože pro mladé lidi je velice důležité, jak jsou přijímáni svými vrstevníky, jsou některá cvičení
věnována tomu, jak říci ne, zůstat sám sebou, nedělat falešné kompromisy a přitom se takzvaně
neznemožnit v očích svých kamarádů.
během devíti let působení programu Free
teens na území čr se programu zúčastnilo
více než 20 000 žáků a studentů 100 ZŠ, SŠ
a Sou. 90 % z nich by program doporučilo
všem dospívajícím. 88 - 95 % uvádí, že si
mohli více uvědomit zvýšené riziko aiDS
a pohlavních chorob pro sexuálně aktivní
mladé lidi, 77 - 90 % by ze strany dospělých
uvítalo větší podporu sexuální zdrženlivosti
dospívajících.

ohlaSy žáků a StuDentů na PrograM Free teenS
otáZka: Doplnil program vaše poznatky o AIDS a jiných pohlavně
přenosných nemocech a nebezpečích, která jsou s nimi pro
sexuálně aktivní mladé lidi spojená? .....Jakým způsobem?
oDPověDi:

dříve jsem si myslela, že české republice a hlavně mně se problematika aids vyhýbá, že se mě
to netýká, že se to týká jen prostitutek, ale není to tak.
Začala jsem o tom trochu víc přemýšlet. Hlavně na mě zapůsobily diapozitivy s příběhy lidí
s aids. doplnil informace, donutil k přemýšlení o aids a ostatních nebezpečích.
informoval mě o nebezpečí těchto nákaz. Po tomto kurzu si myslím, že je sexuální zdrženlivost
dobrá věc.

0
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otáZka: Pomohl vám program uvědomit si důležitost a hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti a závazku věrnosti
jednomu partnerovi ve vašem životě? Jakým způsobem?
oDPověDi:
dovedl mě k poznatku, že sexuální zdrženlivost a závazek věrnosti se vyplatí
a plně s ním souhlasím.
chci chodit s klukem , ale necHci s ním spát. to je můj postoj již delší
dobu, ale až nyní mi došlo, že vůbec nejsem divná, když si to myslím.
určitě jsem se ještě více ujistila, že není kam spěchat a vím, že budu asi
hodně dlouho vybírat, než si partnera najdu a hlavně že si ho potom hned tak
nepustím „k tělu“.
uvědomila jsem si, že láska je opravdu cenná a je třeba si jí vážit. sexuální
zdrženlivost je pro mě důležitá, i když je to někdy těžké.
člověk by si měl tu jednu z nejdůležitějších a nejkrásnějších věcí, co má,
„šetřit“ pro toho „jediného“.
konečně jsem se přestala cítit hloupě, že jsem ještě neměla velký sexuální zážitek, lituju toho
prvního, který naštěstí nezašel tak daleko.
sex můžu provozovat vždycky, proto není nic špatného na zdrženlivosti.

otáZka: která část prezentace byla pro vás nejpodstatnější?
oDPověDi:
ta o partnerství, sexu a věrnosti.
První část byla větší nápor na psychiku po zhlédnutí nemocných s aids, ve druhé části jsem si
sám ujasnil, jak na tom jsem sám v lásce.
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když jsem viděla následky aids a jiných nemocí, taky o našem rozhodování. netušila jsem, jak
otřesný je aids, jak nespolehlivá je všemi tolik zdůrazňovaná ochrana, utvrdilo to mé rozhodnutí čekat. ...myslela jsem, že o této nemoci vím hodně, ale zjistila jsem, že vlastně téměř nic.
... rozhodně v tomto programu pokračujte.
Nevěděla jsem jaké následky mohou mít některé nemoci a donutilo
mne se to zamyslet i nad vlastním chováním.
O některých nemocech jsem slyšela poprvé a přinutilo mě to mnohem více o všem přemýšlet.... Podstatnější pro mě byla asi část
Rozhodování vaší budoucnosti - navedla mě na cestu, jak mám
uvažovat o svých rozhodnutích.
Nejpodstatnější pro mě byla prezentace lásky a otcovského vztahu.
Byl to asi potrat. Vůbec jsem nevěděla, co to obnáší a tato přednáška
mi úplně změnila názor.
Nejpodstatnější bylo, jak se zachovat, když se někdo nechce s někým
vyspat.
Všechno bylo poučné, velmi důležité a podstatné. Tyto informace by
měl slyšet a shlídnout každý.

otáZka: Potřebují mladí lidé podporu, aby zůstali sexuálně zdrženliví?
oDPověDi:
mělo by se vytvořit povědomí, že sexuální zdrženlivost je normální.
ano. každý je totiž hecuje. někteří tomu podlehnou, aniž by to sami chtěli.
ano. každý to chce zkusit a přesně neví, co to obnáší.
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2.

PrograM „DoSPíváM...“

Program Dospívám... je dvouhodinový komponovaný program (přednáška, hry, diskuse) zahrnující
následující témata:
•
•
•
•
•
•

3.

zvláštnosti dospívání u chlapců a dívek
dospívání v oblasti biologické a psychosociální
přátelství a rodina
rizikové chování v dospívání
moje hodnota a hodnota druhých, hodnota lásky
praktické rady, odpovědi na otázky

PrograM „MouDroSt v láSCe aneb jak Se
Stát PáneM DobrýCh vZtahů?“
Inspirován programem „Relationship Intelligence“, který byl Institutem pro americké hodnoty oceněn jako jeden ze tří nejlepších programů
přípravy na manželství a rodičovství v USA.
Určen věkové kategorii 15 - 18 a 18 - 26 let.
Zahrnuje tři dvouhodinové přednášky. Následně
nabízíme interaktivní pracovní materiál pro
žáky 9. tř. ZŠ a SŠ, s nímž lze pracovat v hodinách rodinné a občanské výchovy.



všichni hledáme
lásku,
ale potřebujeme
moudrost, aby nám
vydržela.
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4. PrograM „kouření? tvá volba!“
Program prevence kouření dospívajících.

k

rátkodobý seminář představující program prevence kouření. Program byl původně koncipován pro žáky 4. - 9. tříd Zš, ale osvědčil se i pro studenty sš a sou. Probíhá ve dvou
modifikacích - pro mladší a pro starší žáky. Powerpointová prezentace zahrnuje definici zdraví a faktory ovlivňující zdraví, působení tabákových výrobků a mechanismy jejich účinku na organismus,
popis zdravých orgánů a jejich funkcí a orgánů poškozených v důsledku kouření včetně statistických
údajů nemocnosti a úmrtnosti. dále jsou zvažována rizika kouření v období těhotenství, působení
na vyvíjející se plod a v neposlední řadě i ekonomická zátěž, kterou s sebou kouření nese. děti
a dospívající jsou vedeni k tomu, aby primárně odmítli tabákové výrobky. Program je veden v kontextu
s uvědoměním si dalšího rizikového chování a komerčních tlaků, které jsou na dospívající vyvíjeny.
Těhotenství – následky kouření
Děti kuřaček mají nižší porodní váhu, jsou častěji
neklidné a plačtivé.
Nekuřačky mají v těhotenství méně komplikací
a mají zdravější miminka než kuřačky.

PlíCe – náSleDky kouření
v roce 2003 zemřelo v čr na rakovinu průdušnice, průdušky
a plíce 4 227 mužů a 1 341 žen
Zatímco u mužů se úmrtnost na rakovinu plic nijak významně
nemění, u žen narůstá!
v roce 2000 zemřelo 1246 žen, oproti 1970 je to 2,5x více!!!
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5.

PrograM „Sex a láSka aneb jak véSt naŠe
Děti v Době aiDS?“
Program je určen rodičům, vychovatelům, učitelům. srovnává různé
přístupy k výchově dospívajících v oblasti sexuálního chování a jejich výsledky. Poukazuje na vliv rodičovského vedení při rozhodování týkajícího
se začátku sexuálního života.

když jsou děti malé, potřebují vedení a ochranu.
tak jak dospívají, touží přirozeně po větší nezávislosti. rodiče jsou na rozpacích, jak jejich
dítě - dospělého vést.

v

60tých letech byly známy jen dvě pohlavně přenosné choroby, obě léčitelné. dnes je
jich evidováno více než dvě desítky. některé, nejen aids, jsou nevyléčitelné. některé
mohou být smrtelné. vzrůstá počet těhotenství dospívajících. množí se případy aids mezi mladými
lidmi, kteří byli infikováni Hiv jako dospívající. media (filmy, seriály, časopisy, reklamy, internet...)
ukazují dospívajícím realitu založenou na sexuální stimulaci, kterou pak mladí chápou jako realitu
každodenního života.

Co Mohou Dělat roDiče?
Philadelphský průzkum vztahu mezi rozhovory dospívajících s matkou a ztrátou panenství/panictví.
dospívající, kteří:
1.
dostatečně a dobře komunikovali s matkou,
2.
dostali jasné vedení ve smyslu sexuální zdrženlivosti,
3.
nebyli podněcováni ke kontrole početí
podlehli sexu 12,5 krát méně často než dospívající, kteří nic z toho neměli.
James Jaccard et al., „Maternal Correlates of Adolescent Sexual and Contraceptive Behavior,” Family Planning
Perspectives, 28:4, July/August 1996.
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StříPky ZkuŠenoStí Z PřeDnáŠek ve ŠkoláCh…
1.

DoSPívajíCí a Sex

M

usíme si uvědomit, že každé rozhodnutí, které člověk dělá, a pro děti to platí stejně
jako pro dospělé, dělá na základě svých poznatků a zkušeností, eventuelně na základě
poznatků a zkušeností druhých. neměli bychom jako rodiče a vychovatelé dávat podněty pro zdravá
a moudrá rozhodnutí našich dětí? nemám tím na mysli mentorování a sekýrování, které je našim milovaným dětem v pubertě z duše protivné, ale hluboké vnitřní vedení spojené s opravdovým zájmem
o jejich šťastnou budoucnost a respektováním jejich osobní svobody. nakonec jsou to stejně oni, kdo
rozhodují o jejich budoucnosti, ale měli by si být plně vědomi toho, jaké důsledky jejich rozhodnutí
ponese a učit se nést za ně plnou zodpovědnost.

První krok k vytvoření pouta mezi partnery - znalost:
- rodinného zázemí
- Postojů svědomí
- Možností vzájemného doplňování se
- Příkladů vzorů z minulosti
- Dovedností potřebných pro vztah

John van epp, Ph. d. How to avoid marrying a Jerk:
a marital selection training Program, www.nojerks.com

J

e zajímavé, že co se týče např. užívání drog, záškoláctví a podvodů, nejsme k dospívajícím
a jejich „rozhodnutím“ zdaleka tak shovívaví a liberální jako v případě zahájení pohlavního
života. schvalujeme snad rozhodnutí některých dospívajících užívat drogy nebo odejít ze školy jen
proto, že je to jejich rozhodnutí? samozřejmě že ne! Paradoxně, jedná-li se o zahájení sexuálního
života, které navíc nejenže ovlivňuje člověka samotného, ale dokonce se prolíná do dalších generací,
nemáme zdaleka tak jasno jako v případě jiných projevů rizikového chování mládeže. Pod rouškou
práv se přehlížejí základní lidské hodnoty, jako je potřeba jistoty a bezpečí v rámci oboustranně
věrného celoživotního manželství a stabilní rodiny, a to jak pro oba partnery, tak později pro jejich



Přednášková činnost

děti. namísto toho, aby se diskutovalo o tom, jak tyto základní jistoty pro naše děti zabezpečit, řeší se
otázka, zda mají dospívající právo začít sexuálně žít. mnozí z těch, kteří se zabývají sexuální výchovou, si
to podle všeho myslí, ale otázkou je, zda tím prokazují dospívajícím nějakou službu. Předpokládámeli a chováme-li se tak, jako by všichni nebo většina dospívajících byli sexuálně aktivní, stává se to
sebe naplňujícím proroctvím. dospívající vycítí skryté poselství, které jim mimoděk předáváme.
Jestliže sami nevěříme, že by mohli být sexuálně zdrženliví, a argumentujeme tím, že přece nemůžeme
mít „přehnaná očekávání“ a že „musíme být realisté“, nedivme se potom, že sklízíme výsledky na
skutečně nižší úrovni.

z

ákonem stanovená hranice pro první pohlavní styk je sice patnáct let, ale jako zodpovědní
rodiče, lékaři a vychovatelé patnáctiletým v žádném případě sex nemůžeme schválit, natož
pak doporučit. krom toho, že nejsou zdaleka zralí po stránce psychosociální, nejsou ještě zralí ani
biologicky. Fyzická nezralost spolu s nezralostí psychosociální, která s sebou nese značné riziko
sexuální promiskuity, pak napáchá své a není potom divu, že zaznamenáváme vysoký výskyt pohlavně
přenosných chorob mezi dospívajícími. a to vůbec nemluvím o citových zklamáních!

M

noho dospívajících se pustí do sexu z pouhopouhé zvědavosti nebo proto, aby „udělali
dojem“ na své vrstevníky. někteří hledají pravou lásku, ale protože nejsou ještě zralí,
často zaměňují lásku za sex a pak se diví, když po ní zůstane jen hořká pachuť. většina prvních
lásek se rozplyne tak rychle, jak vznikly. Je spíše výjimkou než pravidlem, že by vztah dvou nezralých
lidí měl šanci vytrvat. není nejšťastnější, že dospívající, kteří se jednou anebo kdysi dávno s někým
vyspali, jsou navždy označeni za „sexuálně aktivní“. Mnoho dospívajících dříve či později zjistí, že sex
nesplnil jejich očekávání. Hormony se zklidní a mladí lidé často litují své zbrklosti a neuváženosti. Hodnotu sexuální
zdrženlivosti si pak často plně uvědomí až poté, když později potkají svoji životní lásku. Tehdy by mnozí dali vše
za to, aby jejich „poprvé“ patřilo právě a jen a jen jí. Jenže čas, jak je známo, nelze vrátit…Někteří dospívající si
poté, co získají své první sexuální zkušenosti, uvědomí, že nejsou o nic bohatší, spíše naopak, a že by jim nic neuteklo,
kdyby počkali. Někteří k tomuto poznání dojdou později na základě dosažení vyššího stupně osobnostní zralosti.
Někteří pubertu neopustí nikdy a celý život přelétají z květinky na květinku. Pro někoho se to stane životním stylem
a dokud neuvízne v síti zodpovědnosti za nový život, možná ani neví, že skutečná láska je o něčem zcela jiném.

7
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J

isté však je, že mnoho mladých lidí, kteří se do sexu pustili z nerozvážnosti, zvědavosti, touhy zjistit, jak
chutná zakázané ovoce a mnoha podobných důvodů, po ukojení své zvědavosti nakonec žije v druhotné abstinenci. S vědomím, že láska není jen hra a momentální rozkoš s někým, kdo mě zrovna teď fyzicky přitahuje, ale
hluboké spojení dvou milujících se bytostí, se rozhodli počkat na svého životního partnera. Podporujeme tyto mladé
lidi v jejich rozhodnutí?Vážíme si my sami jako dospělí zralí lidé lásky a sexuality jako jedinečného daru natolik,
abychom poselství o jeho vzácnosti dokázali předat našim dětem?
dokud sami k sobě nebudeme upřímní a neoddělíme „zrno od plev“, jinými
slovy, neoddělíme jasně v našem vlastním životě dobré a zlé, nebudeme nikdy mít vnitřní autoritu předávat našim dětem a dospívajícím víru v existenci
pravé lásky a povzbuzení, aby si chránili vzácný dar své sexuality právě pro ni.

2.

SituaCe v čeCháCh

C

o se týče chování českých adolescentů, lze konstatovat, že podíl sexuálně zkušených
adolescentů je poměrně vysoký – v šestnácti letech je to polovina a v osmnácti letech až
75 % chlapců a dívek. Zlomovým se přitom jeví věk 15 a 16 let, kdy absolvuje svůj první pohlavní
styk až 72,5 % ze sexuálně aktivních jedinců. Zneklidňující je přitom zvláště skutečnost, že až 13,1 %
sexuálně zkušených dospívajících mělo svůj první pohlavní styk před zákonnou věkovou hranicí, tedy
před 15. rokem (přitom 96 % znalo možnost přenosu Hiv touto cestou!).

z

hlediska počtu partnerů nalézáme u našich respondentů vyšší počty než u srovnatelných
zahraničních výzkumů. mezi sexuálně zkušenými respondenty ve věku 15 - 18 let, téměř
polovina uvedla jednoho či dva sexuální partnery, pět a více partnerů nacházíme u necelé pětiny dívek
a u čtvrtiny chlapců. co se týče používání kondomů, je situace našich respondentů ve srovnání se
zahraničními výzkumy ještě méně příznivá; 40 % sexuálně aktivních chlapců a dívek kondom používá
zřídka, 31 % dokonce vůbec ne. Pouze 11 % dívek a 6 % chlapců uvedlo, že kondom používá při
každém styku. výsledky tohoto výzkumu svědčí o mnoha negativních charakteristikách sexuálního
chování českých adolescentů. Zjišťujeme, že sexuálně aktivní chlapci a dívky - a mezi osmnáctiletými je jich už 75 % - jsou u nás ve srovnání se svými západoevropskými a americkými
vrstevníky promiskuitnější, tedy mají více sexuálních partnerů (přičemž tento trend se projevil
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výrazněji u dívek) a současně kondom při pohlavním styku užívají podstatně méně. tato kombinace představuje do budoucna reálné ohrožení značné části mládeže sexuálně přenosnými
chorobami včetně hiv/aiDS. 
Za povšimnutí stojí i statistické údaje vypovídající o vývoji postoje k závazku manželství v kontextu
rodičovství.
v roce 1997 nemanželské děti u nás představovaly téměř 1/5 všech narozených dětí. tento počet má
stoupající trend zejména od roku 1980, kdy to bylo pouze 5,6 % 2 , v roce 1989 7,9 %. v roce 2002
již děti narozené mimo manželství tvořily 25,3 % všech narozených dětí! 
Volný svazek rodičů zajisté nemusí být a není nějakou
tragédií pro dítě. Ale když se snažím dívat se na svět také
trochu očima dítěte, jak jsem se tomu za ta léta přiučil,
musím dát přednost docela obyčejnému a řádnému svazku
manželskému. A to i tomu tradičnímu, nepřehlédnutelnému,
závaznému, se svatbou jakožto jedním z životních mezníků
na začátku. Neboť pořádek ve vztazích (jako ostatně
ve všem jiném) přispívá k životní jistotě – manželů samotných a dítěte obzvláště.
Zdeněk Matějček: Psychologické eseje (z konce kariéry)

Weiss, P., kučera, Z., svěráková, m.: sexuální chování českých adolescentů a jeho rizikovost z hlediska infekce Hiv/
aids: výsledky národního výzkumu, sborník z odborného semináře „rizikové chování dospívajících a jeho pre
vence“, Praha , sZÚ, 2002, s.15 - 27
2
statistická ročenka čr. obyvatelstvo, s. 122, tab. 4 - 13.
3
rychtaříková, J., Generační plodnost v české republice na základě sčítání 2001, demografie, 2003, roč. 45, č. 14,
str. 256
1
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3.

PřeDnáŠky ve ŠkoláCh

s

ama přednáším na základních a středních školách od roku 1997 program prevence Hiv/
aids, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, jehož cílem je vést mladé lidi
k tomu, aby si uvědomili hodnotu života, lásky, sexu, manželství a rodičovství a chránili si svou lásku
pro svého budoucího životního partnera.
Ze svých zkušeností mohu říci, že mladí lidé často něco takového slyší poprvé v životě, ale
hlavně – že na toto poselství slyší! mnozí z nich mi často píší: „Nejdůležitější na celém programu pro mě
bylo, že jsem si uvědomila, že moje láska má nějakou hodnotu. Takhle jsem nikdy nepřemýšlela.“ - „Dříve jsem si
myslela – když mám kluka ráda, tak mu dám. Teď jsem změnila názor.“ - „Pár okamžiků nestojí za to, abych si
zkazil celý život.“ - „Uvědomila jsem si, že pokud měl partner styk dříve, nespím pouze s ním.“ - „V dnešní době
může člověka ovlivnit hodně lidí v jeho rozhodování. Teď jsem si jistá, že o svém životě rozhoduji jenom já.“ - „Hodně
mi pomohla ujasnit si své pocity ta část o lásce – a hlavně uspořádat si svá měřítka.“
Jak průzkumy a osobní výpovědi naznačují, mnoho dospívajících, kteří žijí sexuálně, nejsou
obvykle šťastní, že sexuální život zahájili. Pro většinu z nich by poselství sexuální zdrženlivosti bylo
smysluplné, kdyby je slyšeli včas. často se setkávám s tím, že mi mladí lidé píší, že je škoda, že toto
poselství neslyšeli dříve, že pro ně už je pozdě. mrzí je, že neslyšeli program, který vede k uvědomění
si hodnot lásky a sexu, již v 7. nebo 8. třídě.
54 % dospívajících, kteří mají sexuální zkušenost,
řeklo, že toho litují a mrzí je, že raději nepočkali.

„Průzkum: Dospívající mrzí, že se sexem nepočkali“, Associated Press, 18. května 1994

n

a základě svých zkušeností vidím jako velký problém to, že se s dospívajícími hovoří více
o sexu a antikoncepci než o vztazích. Pravda je, že je to jaksi jednodušší. takové téma
se snáze uchopí a nevyžaduje žádné zvláštní osobní nasazení. ale také je pravda, že neřeší většinu
klíčových otázek, které v sobě mladí lidé mají a které nutně musí vyřešit, pokud chtějí být opravdu
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„v pohodě“, pokud chtějí být vyrovnanými, harmonickými lidmi, opravdu svobodnými, schopnými
kvalitních partnerských vztahů.
mělo by být zřejmé, že pohlavní styk není událost bez následků. nelze ignorovat zásadu,
že pohlavní styk má své oprávněné místo pouze ve vztahu dvou biologicky a psychosociálně zralých
jedinců, vzájemně si hluboce oddaných. Z dosud řečeného je zřejmé, že ať se nám to líbí, nebo ne,
do období dospívání pohlavní styk zkrátka nepatří, již z principu. v případě, že tuto skutečnost
nechceme vidět, nemůžeme se pak divit zhoubnému dopadu předčasného sexu na fyzické a psychické zdraví našich dětí.
Zastánci liberálního modelu prevence postavené na používání zásad „bezpečnějšího sexu“
často argumentují tím, že dospívající začínají se sexem mnohdy dokonce pod zákonnou hranicí 15
let, a proto se v zájmu jejich ochrany musíme této skutečnosti přizpůsobit. na tomto základě se také
vedou v poslední době diskuse, zda tuto hranici nesnížit na 14 let. nemyslím si, že by pubertální
nezralost, navíc zapříčiněná celou řadou dalších faktorů, jejichž jsme spolupodílníky, měla určovat
tak důležitá rozhodnutí. na sexuální chování dospívajících by se mělo nahlížet jako na to, čím často
je: vnějším chováním, které odráží hlubší problémy, jako např. sexuální zneužívání, nízké sebevědomí
a sebepodceňování, nedostatek dobrých vztahů, vizí a cílů. Poskytování antikoncepce a bezpečnější sex
neřeší ani jeden z těchto problémů, v mnoha případech naopak napomáhá jejich pokračování
nebo i prohloubení.

s

ex je spojen s láskou, a tak i předčasný a nezralý sex má co do činění s láskou – s jejím
zneužitím nebo špatným nasměrováním. naše děti by měly zažívat pravou lásku ve své
rodině, od táty a mámy. Protože však v této oblasti potřeby dítěte často nejsou saturovány, hledají děti
„lásku“ jinde. bohužel ve své nezralosti často kladou rovnítka mezi lásku a sex.
vzpomínám si na sedmnáctiletého chlapce, který pocházel z rozvedené rodiny, maminka se
nebyla schopna vyrovnat se situací a neustále se synem sdílela své bolesti a své nenaplněné emoce.
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MySlíte, že MlaDí liDé Potřebují větŠí PoDPoru, aby
ZůStali Sexuálně ZDrženliví?
ZŠ - pražské - 425 žáků
4,9 %

ZŠ - mimopražské - 361 žáků

12,0 %

2,6 %

83,2 %

89,6 %

SŠ - pražské - 100 StuDentů
6,6 %

7,8 %

SŠ - mimopražské - 614 StuDentů
4,2 %

16,1 %

9,5 %

86,2 %

77,4%
ano

ne

nevíM

Pozn.: Jedná se pouze o částečné zpracování dotazníků žáků a studentů
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chlapec nevěděl, kdo je a kam patří, zda supluje roli manžela své matce nebo roli otce svému mladšímu
bratrovi, o kterého se staral. vztah se spolužačkou, ve kterém nacházel svoji vlastní identitu, se pro
něho stal východiskem. netušil ale, že jeho problémy, které sám nezapříčinil, se tím bohužel neřeší.
Z mé praxe se mi vynořuje mnoho dalších příběhů. o patnáctileté dívce si ve škole všichni
mysleli, že „je na kluky“. byly s ní v tomto ohledu problémy. dokonce chtěla se svým přítelem utéct
z domova. na základě její reakce na mé přednášce jsme se dostali k příčině jejího chování – nevlastnímu otci, který ji od jejích 12 let zneužíval.
dívka, s níž jsem se setkala v jejích dvaceti letech, byla ve čtrnácti znásilněna na cestě z diskotéky.
o této skutečnosti se bohužel nikdy nikdo nedozvěděl. rozhodla se s ní vyrovnat po svém. Začala
„systematicky“ ničit muže tím, že se vyspala s každým klukem, kterého si „vybrala“, a pak ho cynicky odkopla. dokonce si psala deníček. v době, kdy jsem ji poznala, byla u čísla 66 a měla obrovský
strach jít na test Hiv. Později poznala přítele, s nímž se zasnoubila. byla upřímně odhodlaná zásadně
změnit svůj život. krátce před svatbou však měla náhodný pohlavní styk na chatě své kamarádky.
Problém, který se nikdy neřešil, byl silnější než ona. byla zoufalá z toho, co se stalo, a vše řekla svému
příteli. doufala bláhově, že jí odpustí. když se tak nestalo, chtěla vše skončit sebevraždou.
chci tím poukázat na to, jak velikou sílu má vše, co prožíváme ve svém dětství a dospívání,
zvláště ve spojení s láskou a sexem. Pokud se takovéto situace řádně neošetří citlivým psychoterapeutickým postupem, mohou nás nečekaně zaskočit a zkomplikovat celý náš život.
Z četných zkušeností mohu říci, že vždy když dospívající - a možná i dospělí - obhajují předčasný
sex jako něco normálního, na co mají právo, je třeba zmobilizovat náš šestý smysl a ptát se po příčině.
vzpomínám si na svůj rozhovor se dvěma vysokoškolačkami, které se mnou značně polemizovaly
právě v tomto duchu. Po asi hodinové diskusi se mi podařilo „získat jejich srdíčko“. Pochopily, že
nejsem jejich nepřítel, že jim nechci upírat práva na rozkoš, ale že mi naopak jde o to, aby to nebyla
jen ta rozkoš, aby mladí lidé zažívali opravdovou lásku. nakonec jsme hovořily celé dlouhé hodiny. otevřely mi pohled do svého nitra, který byl do té doby všem utajen. Jedna z nich, která měla
v té době ve svých devatenácti letech za sebou již spoustu vztahů, většinu z nich s nápadně staršími
muži (až generačně), byla v dětství zneužívána svým dědečkem. druhá našla svého přítele, kterého
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milovala, v posteli s jinou dívkou. od té doby si začala „užívat“. nechtěla se již citově vázat, aby
nezažila další zklamání. chvíli jí trvalo, než dospěla k tomu, že jediný, komu tím skutečně ubližuje, je
ona sama…
Sex DoSPívajíCíCh = „Chování navenek”

Sexuální zneužívání
Snížené sebevědomí
Špatné vztahy
Nedostatek vizí a životních cílů

Poskytování antikoncepce žádný z těchto problémů neřeší, naopak je spíše prohlubuje!
a nyní si, vážení čtenáři, znovu položme otázku, zda stačí „akceptovat“ sex našich dětí a apelovat na ně, aby praktikovaly zásady „bezpečnějšího sexu“? takovýto přístup mi nápadně připomíná
přístup lékaře, který by pacientovi na kruté bolesti hlavy neustále předepisoval silná analgetika, aniž
by ho předtím vyšetřil a zjistil příčinu jeho bolestí. nemějme pocit, že jsme udělali vše, ptejme se po
příčinách chování našich dětí, hledejme pro ně, ale i sami pro sebe, cestu k opravdovému naplnění
v rámci hlubokých, pevných vztahů a stabilního, oboustranně věrného manželství. Pravda, je to sice
těžší, dá to více práce, ale nestojí snad šťastná budoucnost našich dětí za trochu upřímné námahy?

4.

MonogaMie - ano, či ne?

k

dyž s dospívajícími hovořím na téma monogamie, ptám se, kdo z nich si umí představit
svůj život s jediným partnerem. První reakcí na tuto otázku je, že se všichni rozhlédnou
kolem sebe, jak budou reagovat jejich spolužáci. Pak se zvedne několik odvážných rukou – ve většině
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tříd tak dvě až pět (z počtu 25 - 30). na základě této reakce bychom mohli říci, že naše mládež má
k monogamii hodně daleko. Zajímavá je ale reakce na další otázku, a sice: „kdo z vás by si přál potkat
toho pravého/tu pravou a být s ním celý život?“ tady se ruce pomalu zvedají jedna za druhou, až
jsou nakonec nahoře téměř všechny… o čem to vypovídá? o ničem jiném, než o tom, že mladí lidé
by rádi měli jediného partnera, který je bude mít rád, jen nevěří, že je to možné… Je smutné, když
mi patnáctiletá dívka řekne, že všichni muži podvádějí své ženy. když jsem se jí to snažila vyvrátit,
její odpovědí bylo, že ve svém okolí se s ničím jiným nesetkala. Jiná dívka si ve svých třinácti letech
posteskla, že stejně bude jako její maminka, která je už třikrát rozvedená. bohužel už v tomto věku
dělala vše proto, aby svou matku opravdu následovala… kde je tedy problém? máme automaticky
předpokládat, že dospívajícím sexuální zdrženlivost a monogamie nic neříká? Podle mých zkušeností
bychom byli hodně daleko od pravdy. Jen my sami si musíme udělat pořádek ve svém životě a hodnoty, které chceme naše děti učit, musíme nejprve sami ztělesňovat. ne vždy je to snadné a někdy
jsou situace, kdy to opravdu není možné. ale pokud my sami nebudeme o monogamii usilovat
a budeme vyznávat kulturu volné lásky, nenajdeme odvahu a nejspíš nás ani nenapadne, že bychom
měli vést naše děti k sexuální zdrženlivosti v období dospívání a následně k oboustranně věrným
monogamním vztahům.

hodnoty, které chceme naše děti učit, musíme
nejprve sami ztělesňovat. Pokud my sami
nebudeme o monogamii usilovat a budeme
vyznávat kulturu volné lásky, nenajdeme odvahu a nejspíš nás ani nenapadne, že bychom
měli vést naše děti k sexuální zdrženlivosti
v období dospívání a následně k oboustranně
věrným monogamním vztahům.

s

tudie, která poukazuje na závislost mezi věkem zahájení pohlavního života a počtem životních
partnerů, jasně svědčí o tom, že výchova k sexuální zdrženlivosti má svůj smysl. dívka, která
měla první pohlavní styk ve čtrnácti letech a dříve, má pouze 2% pravděpodobnost, že bude mít
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jediného životního partnera, ale 60% pravděpodobnost šesti a více životních partnerů. Pokud dívka
začne se sexem v patnácti nebo šestnácti letech, snižuje pravděpodobnost šesti a více partnerů na
pouhých 12 %. Jestliže oddálí svůj první pohlavní styk na sedmnáct let a později, významně snižuje
možnost nákazy pohlavně přenosnými nemocemi nebo riziko, že se stane svobodnou matkou.

ZáviSloSt Počtu SexuálníCh Partnerů
na věku Zahájení Pohlavního života
výchova k abstinenci

odklad začátku sexuálního života

Počet životních sexuálních partnerů mezi dospívajícími

ženy

Muži

6 nebo více p.
4-5 partnerů
2-3 partneři
1 partner

věk v době prvního pohlavního styku

t

otéž sledujeme u chlapců. tento průzkum jasně ukazuje, že výchova dospívajících má
rozhodně značný význam. i když se podaří dosáhnout odkladu začátku pohlavního života
třeba jen o rok, mají mladí lidé šanci alespoň trochu dozrát. s každým oddálením se snižuje riziko sexuální
promiskuity, a tudíž riziko infekce Hiv, pohlavně přenosnými chorobami a riziko těhotenství dospívajících,
naopak stoupá pravděpodobnost monogamního vztahu. Z toho vyplývá, že abstinenční výchova je úspěšná,
i kdyby všichni dospívající nebo většina z nich nedosáhli požadovaného standardu.
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5. naŠe vlaStní hoDnoty jako klíč Chování DoSPívajíCíCh

d

ále se ukazuje, že má smysl vést mládež ke skutečným hodnotám a mít od nich co největší
očekávání. 10 - 25 % dospívajících si pevné hodnoty do života nese již ze své vlastní rodiny a jsou pro ně něčím naprosto přirozeným, 10 - 25 % naopak z principu rebeluje proti všemu
a proti všem, 50 - 80 % dospívajících se pohybuje někde uprostřed a lze je ovlivnit jedním nebo
druhým směrem. ukazuje se jako efektivní, vedeme-li dospívající v duchu abstinenční výchovy – tedy
ve stylu: „váš život má hodnotu, vaše láska a sexualita má nekonečnou hodnotu. neexistuje, nikdy
neexistoval a nebude existovat člověk, jako jste vy. učte si vážit sami sebe a své lásky. nezacházejte
sami se sebou jako s druhořadým zbožím, které se použije a odhodí. chraňte si svou lásku pro budoucnost, pro partnera, se kterým budete počítat na celý život a on s vámi.“ Proč je to tak důležité?
uvědomme si, že tím můžeme pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci dospívajících. ti, kteří na tato
slova budou slyšet, začnou reflektovat a jejich myšlení se posune směrem k pevným hodnotám.
čeho se ale můžeme dočkat, pokud od mladých nic moc neočekáváme a naopak předpokládáme,
že u nich porozumění hodnotám lásky, sexu, manželství a rodičovství ani očekávat nemůžeme? Jediné, co pak z našeho výchovného působení zbude, je vedení dospívajících k tomu, aby dodržovali
zásady „bezpečnějšího sexu“. ti, kteří jsou snadno ovlivnitelní, pak získají pocit, že je vše v pohodě,
že jsou chránění, a nemusí si tudíž s ničím dělat starosti. nad hodnotou stálých vztahů pak většinou
už nepřemýšlejí a hodnoty vůbec jim moc neříkají.

p

řála bych vám vidět, jak dospívající pozorně a se zájmem naslouchají, když před nimi
stojím a pomalu a důrazně říkám: „Každý jeden z vás je jedinečný. Nikdy nebyl, není a nebude
druhý člověk, jako jste vy. Vaše láska má obrovskou, nekonečnou cenu. Není nic víc. Nezacházejte se svojí láskou
a sexualitou jako s odpadem k recyklaci, jako se zbožím ze sekáče. Važte si sami sebe. Važte si své lásky. Dobře
si rozvažte, kdy a komu svou lásku dáte. Není to o tom, že bych vám nepřála sex. Ale nepřeji vám jenom sex –
jakýkoli s kýmkoli, hlavně že je to sex. Přeji vám mnohem víc. Přeji vám, abyste byli šťastni – nejen teď, chvilku,
ale po celý život… Představte si, že by ve vaší rodině byl velice vzácný šperk – diamantový prsten nebo briliantový
náhrdelník, který by se předával z generace na generaci. Už váš praprapradědeček ho dal vaší prapraprababičce,…,
dědeček babičce, tatínek mamince a nyní se tento rodinný klenot dostává k vám, abyste ho předali své vyvolené nebo
svému vyvolenému. Dáte ho prvnímu obejdovi na zaplivaném nádraží nebo budete dlouho zvažovat, jestli člověk,
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kterému ho chcete dát, je ho opravdu hoden, je-li to ten pravý?..
A co myslíte, vaše láska, vaše sexualita má větší nebo menší hodnotu než tento šperk? Přemýšlejte…“ Přestože po nich nechci
odpověď, téměř všichni vykřikují: „větší!!!“ ať jsem
přednášela v jakýchkoli kolektivech, smíšených, čistě chlapeckých, na základních školách, gymnáziích a učilištích,
dvanáctiletým i dvacetiletým, vždy jsem učinila stejnou
zkušenost. dospívající jsou vnímaví a reagují na skutečné
hodnoty - z jednoho prostého důvodu. Jsou atributy, které
žáci 9. tř. ZŠ v Neveklově s lektorkou,
jsou společné všem lidem na celém světě – bez rozdílu
MUDr. Marcelou Rozehnalovou.
věku, pohlaví, národnosti, náboženského vyznání, politické
příslušnosti či jakéhokoli jiného kritéria – a sice, všichni lidé chtějí být šťastní a všichni lidé touží
po lásce. když budou mladí lidé konfrontováni otázkou, zda si zvolit pouze sex nebo sex s láskou,
pro co myslíte, že se rozhodnou? Pro sex s láskou. a dojde-li na lámání chleba – klidně i pro lásku bez
sexu, bude-li to v jejich vlastním zájmu šťastné budoucnosti naplněného vztahu lásky a zralé sexuality sdílené s milovanou osobou. Pokud někteří zvolí pouze sex, můžete si být téměř jistí, že se tam
děje něco nezdravého. možná byste byli překvapeni, jak často bychom v jejich životě našli hluboké
nejistoty, citová traumata, zklamání apod. s takovými lidmi je třeba dále pracovat individuálně a velice
citlivě, ale nemůžeme jejich předstírání, které má často obranný charakter, povýšit na normu!

v

ážení čtenáři, celým tímto povídáním chci jen upozornit na to, že dospívající reagují
vstřícně a pozitivně na cokoli, co jim představíme, pokud je to představeno alespoň trochu
zajímavě a poutavě. ale je na nás, abychom měli sami jasno, jaký je cíl naší výchovy. Je to zvýšení zisku
gumárenského a farmaceutického průmyslu nebo máme na srdci šťastnou budoucnost našich dětí
a jde nám o to, aby z nich jednou byli zdraví, psychosociálně zralí mladí lidé, kteří budou schopni žít
v harmonických rodinách a poskytnou láskyplné rodinné zázemí svým dětem? nebo je to od každého
trošku? to jsou otázky, na které si každý musí odpovědět sám. Já jen mohu ze svých skromných
zkušeností říci, že dospívající potřebují slyšet o hodnotě lásky a sexu, že potřebují, abychom s nimi
diskutovali o sexuální zdrženlivosti, o lásce, o vztazích, o rodině a abychom s nimi diskutovali vážně,
protože jsou to vážné věci, které ovlivní celou jejich budoucnost, a co víc – budoucnost jejich dětí!
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oDborné SeMináře DvPP
v roce 2005 jsme uskutečnili celkem 15 odborných seminářů, kterých
se zúčastnilo 322 účastníků.
•
•
•
•
•
•

5x 3denní seminář „rizikové chování dospívajících a jeho prevence“ (z toho 3x – podtéma
rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách) - 181 účastníků
2x 1denní seminář „výchova charakteru jako esence výchovy“ – 17 účastníků
1x 1denní seminář „Příprava na manželství a rodičovství“ (Plzeň) – 12 účastníků
1x 2denní seminář„výchova charakteru a příprava na manželství a rodičovství“ - 12 účastníků
4x seminář „Prevence Hiv/aids, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících“
- 2x 1denní - 16 účastníků
- 2x 2denní - 14 účastníků
2x 1denní seminář „Prezentace výchovně-vzdělávacích programů pro děti a mládež“
- programy zaměřené na výchovu k sexuální zdrženlivosti a následné partnerské věrnosti, na
přípravu na harmonické manželství a zodpovědné rodičovství, program prevence kouření
(Praha, brno) - 70 účastníků

odborné semináře jsou určeny metodikům prevence sociálně patologických jevů, výchovným
poradcům, vychovatelům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a neziskovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.

SeMináře jSou akreDitovány MŠMt PoD č.j. 29 197/2005-25.
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1. SeMinář „riZikové Chování DoSPívajíCíCh a jeho
PrevenCe“

o

dborný seminář na téma „rizikové chování a jeho prevence“ se koná pravidelně na
podzim od roku 2000 ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Je určen metodikům
prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ii.st. Zš, občanské výchovy a
společenských věd sš a sou, výchovným poradcům a vychovatelům.
seminář probíhá formou přednášek
v podání našich předních odborníků - dorostových lékařů, psychologů, sexuologů,
venerologů, gynekologů, lékařů aids center, odborníků protidrogové problematiky,
romské problematiky a policejního prezidia, představitelů krizových center (dětské
krizové centrum) a neziskových organizací
(růžová linka, bílý kruh bezpečí).

p

řednášejícími jsou přední odborníci
této problematiky v čechách (prof.
Organizátoři semináře spolu s lektorem – vedoucím evropské
PhDr. Zdeněk Matějček, Csc., Prim. MUDr.
pobočky IRFF, Massimem Trombinem a tlumočnicí, studentkou
Slavoj Brichcín, PhDr. Lenka Šulová, Csc., Prim.
translatologie FFUK, Romanou Kuncovou
MUDr. Karel Nešpor, CSc., kpt. Bc. Zdeněk
Smola, RNDr. Marie Brůčková, MUDr. Věra Kaštánkováaj.). cílem semináře je přiblížit účastníkům
problematiku mládeže, dospívání a rizikového chování z pohledu odborníků pracujících v oblasti dorostového lékařství, psychologie, sexuologie, gynekologie, venerologie, problematiky Hiv/
aids, drogových závislostí apod.

p

ojetí prevence rizikového chování dospívající mládeže je v souladu s dokumentem WHo
Zdraví pro všechny v 21. století („Zdraví 21“), který evropským státům navrhl rozsáhlé
preventivní aktivity. náš projekt se vztahuje především k cíli č. 4 - Zdraví mladých, který žádá, aby do

0

odborné semináře dvPP

roku 2020 se děti a dospívající mládež stali způsobilejšími ke zdravému životu a schopnějšími dělat
zdravá rozhodnutí, aby se podstatně snížil podíl mladých, kteří podléhají zdraví škodlivému chování,
k němuž patří konzumace cigaret, alkoholu a drog, a aby se alespoň o třetinu snížilo těhotenství
u dospívajících dívek.

CíleM Projektu vZDělávání PeDagogiCkýCh PraCovníků

speciálně zaměřeného na problematiku rizikového chování dospívajících je napomoci učitelům, kteří
jsou s žáky a studenty v denním kontaktu:
1.

2.
3.

využívat všech dostupných možností k posílení ochranných faktorů (pozitivní vliv osobnosti pedagoga, jeho působení na formování osobnosti dětí
a dospívajících s využitím individuálního a diferencovaného přístupu, využití
a citlivá koordinace vlivu pozitivní vrstevnické skupiny, podpora a posílení
pozitivních vlivů rodiny,…)
včasně zachytit známky rizikových faktorů signalizujících nebezpečí
možnosti rizikového chování
na tyto známky včas a účinně reagovat dalším posílením ochranných
faktorů (spolupráce s rodinou, speciálními pracovišti - poradenská centra
pro dospívající mládež - spolupráce dorostového lékaře, psychologa, psychiatra, volnočasové aktivity,...)

seminář slouží k prohloubení teoretických znalostí učitelů pracujících s dětmi a dospívající mládeží.
Účastníci se prostřednictvím setkání s vysoce kvalifikovanými odborníky seznámí s nejnovějšími
poznatky, výzkumy a jejich výsledky, které mohou následně využívat ve své učitelské a výchovné
praxi.
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2. SeMinář „PrevenCe hiv/aiDS, PohlavníCh Chorob
a těhotenStví DoSPívajíCíCh“

o

dborný seminář týkající se prevence rizikového chování dospívajících se zvláštním
zaměřením na prevenci rizikového sexuálního chování. v průběhu semináře je prezentován preventivní program Free teens, který je určen mládeži ve věku 12 - 19 let.
seminář probíhá jako jednodenní nebo dvoudenní, liší se od sebe pouze rozsahem
přednášené problematiky.
seminář je zaměřen na problematiku syndromu rizikového chování dospívajících, prezentaci preventivního programu Free teens a zkušenosti s tímto programem u nás i v zahraničí.
dále obsahuje prezentaci programu „sex a láska aneb Jak vést naše děti ve věku aids“, praktické
vedení pro lektory a doporučení následných preventivních aktivit pro mládež.

Základní škola v Horních Benátkách,
kde žáci 8. a 9. tříd absolvovali preventivní program Free Teens.

Účastníci semináře Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob
a těhotenství dospívajících, SZÚ Praha
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3. SeMinář „výChova Charakteru jako eSenCe výChovy“

C

ílovou skupinou jsou metodici prevence sociálně patologických jevů, z pedagogických pracovníků přednostně učitelé
rodinné výchovy ii.st. Zš, a Zvl.š, občanské výchovy a společenských věd
gymnázií, sš a sou (vzhledem k charakteru semináře možno doporučit
všem učitelům), výchovní poradci a vychovatelé.

CíleM SeMináře je PoMoCi PeDagogiCkýM
PraCovníkůM, aby:
1.
2.

3.

do svého pedagogického umění začlenili dovednosti
a zvláště pak postoje, které se zakládají na pevných
MUDr. Marcela Rozehnalová
morálních hodnotách.
přednáší seminář Výchova charabyli schopni pomáhat dětem a dospívajícím být sebou
kteru jako esence výchovy na LF
samým, stát se harmonickou, autentickou a socialiUK v Plzni.
zovanou osobností, která je schopna si vytvářet svůj
obraz světa a najít si v tomto světě své místo a zároveň
dokáže být empatická, žít pro druhé a pomáhat jim.
pomohli dětem a dospívajícím v přípravě na život v širším společenství rodiny
a společnosti, aby se stali jednou zralými lidmi schopnými utvářet harmonická manželství,
odpovědnými rodiči a světoobčany pečujícími o prostředí, ve kterém budou žít.

obSah
•
•
•

•
•

Úvod do výchovy charakteru: problémy a úskalí moderní výchovy
výchova charakteru jako esence výchovy, model „vyvážené výchovy”
výchova pro život:
o úběžníky výchovy,
o provázející model výchovy
o hledání smyslu,
o dovednosti pro život,
o pozitivní myšlení a prožívání
Zásady smysluplného života, životní cíle a kroky k jejich naplnění
Příčiny a řešení konfliktů
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téMata roZŠířena o Prožitkovou čáSt, ZahrnujíCí Cvičení
a PSyChohry Z oblaSti:
•
•
•
•

sociální percepce (sledovány dvě roviny percepce: co a jak o sobě sděluji já sám a jak
vnímám druhé, resp. jak jsem jimi vnímán)
sociální komunikace (verbální a neverbální), komunikační dovednosti
sociální interakce (kooperace, týmová spolupráce)
řešení konfliktů, expozice zátěžovým situacím
Součástí relaxační cvičení, např. tvořivá imaginace, meditace.

Seminář Výchova charakteru jako esence výchovy, SZÚ Praha

Provázející model výchovy je popsán v knize Jiřího Pelikána „Pomáhat být“. Jde o proces
záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji.
Kromě přímého pedagogického působení jde o vytváření podmínek a prostoru pro samostatný a osobitý rozvoj každého jedince jako autentické, integrované a socializované osobnosti,
schopné vlastního bytí se sebou samým, se společenstvím, s přírodou. Seminář nabídne model
výchovy, který je podle doc. J. Pelikána nazván výchovou provázející. Roli pedagoga bychom
mohli přirovnat k roli průvodce, který uvádí do života, pomáhá pochopit smysl situací,
v nichž se člověk učí poznávat svět, získávat zkušenosti, poznatky, ale i prožitky.
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4. SeMinář „PříPrava na ManželStví a roDičovStví“

C

ílovou skupinou jsou metodici prevence sociálně patologických jevů, z pedagogických pracovníků přednostně učitelé rodinné výchovy ii.st. Zš a Zvl.š, občanské výchovy
a společenských věd gymnázií, sš a sou, výchovní poradci a vychovatelé.
CíleM SeMináře je napomoci účastníkům při vedení dětí a dospívajících k uvědomění si hodnot manželství a rodičovství a ujasnění si hodnoty harmonického manželství jako nejpevnějšího
a nejjistějšího svazku a optimálního prostředí pro výchovu dětí, kde se naplňují základní psychologické potřeby dítěte (potřeba identity, bezpečí a jistoty, otevřené budoucnosti, smysluplnosti a stimulace).
rodičovství je nejhlubší formou lásky. Představuje vrchol morálního vývoje člověka. netýká se jen
uzavřené rodiny. Z toho vyplývá další cíl semináře, a to motivovat účastníky k tomu, aby jako dospělí
lidé, učitelé a vychovatelé, zodpovědní za výchovu budoucí generace, začlenili do svého přístupu
k dětem a mládeži právě přístup rodičovský, jako přístup, který otvírá nové perspektivy na cestě
k prosperitě rodiny a tím i celé společnosti.

PříPrava na ManželStví
•

•
•
•
•
•

mužská a ženská identita: biologická charakteristika
muže a jeho sociální role, biologická charakteristika
ženy a její sociální role
co si oba partneři přinášejí z původní rodiny:
dědičnost a model manžela a manželky převzatý od
rodičů
vývoj partnerského vztahu: stadia intimity
Zamilovanost a zralá láska
rodina jako škola lásky
konflikty, rozvody, domácí násilí - vliv těchto
rizikových faktorů na duševní vývoj člověka



Pavlovův ústav, LF UK v Plzni –místo
konání seminářů Výchova charakteru jako
esence výchovy a Příprava na manželství
a rodičovství
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PříPrava na roDičovStví
•
•
•
•
•
•
•

vývoj rodičovských postojů
charakteristika zralé rodičovské lásky, láska a péče matky, láska a péče otce
rodičovství v prenatálním období
nároky na rodiče v průběhu vývoje dítěte
rodina jako sociální děloha
osobní integrita jako předpoklad úspěšného rodičovství
rizika nezralého rodičovství a nechtěného těhotenství

etika láSky a Sexuality
•
•
•

Zdravotní, psychologické a sociální důsledky rizikového chování v sexuální oblasti,
rizikové faktory, ochranné faktory
Zodpovědnost v sexuálním chování
Svoboda a svědomí

témata rozšířena o prožitkovou část, zahrnující cvičení a psychohry:
•
•
•
•

naplnění potřeb našeho vnitřního dítěte jako řešení bloků a bariér, které nám brání dozrát
v harmonickou milující (a milovanou) osobnost
rodina jako sociální děloha - vlastní prožitky a zkušenosti účastníků
rodinný systém - vzájemná provázanost členů rodiny a její patologie - kasuistiky a vlastní
prožitky a zkušenosti účastníků
simulace konfliktů a jejich řešení
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5. roZPoZnávání a řeŠení agreSivity a Šikany ve
ŠkoláCh

s

eminář určen metodikům prevence sociálně
patologických jevů, ředitelům škol, učitelům
Zš, Zvl.š, sš, sou, ou, vychovatelům a výchovným
poradcům, eventuelně i celým uzavřeným učitelským
kolektivům.
CíleM SeMináře je véSt ÚčaStníky
k toMu, aby:
1. dokázali předcházet rozvoji šikanujícího
chování ve školách na základě včasného
Účastníci semináře Rizikové chování dospívajících
rozpoznávání
agresivního
chování,
a jeho prevence – téma šikana, SZÚ Praha
jeho příčin a varovných signálů šikany
v nejrůznějších možných projevech a podobách.
2. tam, kde už šikana existuje, ji dokázali rozpoznat. dále aby uměli rozpoznat, v jakém stadiu
se šikana nachází, jak se projevuje, kdo je oběť a kdo agresor.
Jedním z hlavních cílů je naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních
chyb), jednotlivým metodám řešení šikany a základní práci se skupinou s projevy šikany za využití
psychoterapeuticých her.
seminář vybavuje účastníky konkrétními poznatky a dovednostmi a zároveň také vědomím
vlastních hranic, kdy situace v některých případech může být natolik vážná, že již není v silách učitelů
a vychovatelů ji samostatně řešit, a je tedy třeba vyhledat odbornou pomoc.

7
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agreSe a agreSivita u Dětí
a MláDeže
•
•
•
•
•
•

seznámení se základními pojmy
varianty agresivního chování u dětí a mládeže
a jejich příčiny ( vliv dědičnosti, prostředí
rodinného a společenského, apod. )
spouštěče agresivního chování
druhy agresí, řešení agresivity
agresivita a trest - způsoby a formy trestání,
pravidla při používání trestu
alternativní možnosti řešení agresivního chování (např. práce s tělem u agresivního jedince)

Šikana jako naruŠení vZtahů
ve SkuPině
•
•
•
•
•
•

Lektor semináře Rizikové chování dospívajících
a jeho prevence – téma šikana, PaedDr. Zdeněk
Martínek

vymezení pojmů šikana, teasing, apod.
stadia šikany a jejich rozpoznávání
Projevy šikanujícího chování - typy obětí,
typy agresorů, varovné signály šikany
strategie vyšetřování šikany ( vyvarování se
základních chyb )
metody řešení šikany - metoda usmíření,
metoda vnějšího nátlaku
Základní práce se skupinou s projevy šikany
- možnosti využití psychoterapeuticých her

Šikana ve ŠkolníM ProStřeDí a její řeŠení
•
•
•

Základní sociální potřeby dítěte - potřeba místa, péče, bezpečí, podpory a limitu
nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě - zmapování vztahů ve třídě
Praktické hrové techniky na zvládání šikanujícího chování a psychosociální hry
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6. SeMinář „roMSké Děti v čeSké Škole“
Cílová SkuPina: učitelé mš, Zš, Zvl.š, sš a sou, výchovní poradci, vychovatelé ve školních
družinách a klubech pro volný čas romských dětí, apod. a metodici prevence sociálně patologických
jevů, kteří ve svém regionu, škole apod. mají na starost romské děti a mládež.

C

ílem semináře je pomoci učitelům, výchovným poradcům a vychovatelům, kteří ve svých
školách mají romské děti, porozumět romské mentalitě a jejím historickým kořenům,
výchově dětí v romských rodinách, nejrůznějším zvyklostem a hodnotovému žebříčku romů, apod.
na základě hlubokého porozumění budou učitelé a vychovatelé schopni pracovat s romskými dětmi
efektivně a využívat přirozeného prostředí romských dětí k podpoře jejich intelektového a psychosociálního vývoje. dalším cílem semináře je, aby se učitelé romských dětí naučili pracovat s celou
rodinou.
jeDnání S roDiči roMSkýCh Dětí
•
•
•
•
•
•
•
•

rozmanitost romů a jak se v ní orientovat
Jak vypadá tradiční romská rodina
Hierarchické uspořádání - důležití lidé
Hodnoty romů a nepsaná pravidla chování
specifika romské komunikace
romové, kteří ztratili tradici, a komunikace s nimi
Jak navázat komunikaci, jak v ní pokračovat?
Jak spolupracovat?

roMSké Děti Při vStuPu Do ZáklaDní Školy
•
•
•
•

svět romského dítěte před vstupem do školy
Jazyková výchova v rodině
výchova schopnosti odříkání
výchova k samostatnosti a schopnosti rozhodování

9

odborné semináře dvPP

•
•
•
•
•
•
•

rozlišování vnější a vnitřní skutečnosti
výchova ke kázni a pořádku
strukturace prostoru
strukturace času
sourozenecká výchova
výchova k nedůvěře a strachu
možnosti spolupráce s rodiči dětí

roMSké Děti v čeSké Škole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historické kořeny tzv. romské mentality
romská rodinná výchova a možnosti na tuto výchovu navázat
Hodnoty romů a specifika jejich komunikace
dosavadní přístupy k romské tématice, jejich přednosti a nedostatky
romský žák ve škole
Pomohou přípravné ročníky? co může romský asistent učitele?
Základní školy, zvláštní školy, další vzdělávání
Postoje romské a širší veřejnosti a možnosti ovlivnění těchto postojů
komunikace s romskými žáky a s jejich rodiči
Je puberta u romů jiná?
volba povolání a profesní příprava

0

ediční činnost

eDiční činnoSt
v roce 2005 jsme vydali 3 nové publikace:
1.

Co Se Skrývá Za SexeM DoSPívajíCíCh? aneb
PrevenCe riZikového Sexuálního Chování
MláDeže a jeho náSleDků
(MuDr. Marcela rozehnalová)
seznámení s riziky předčasného zahájení pohlavního života,
srovnání liberálního a směrovaného přístupu k prevenci, výsledky
studií, zkušenosti s programem prevence Hiv/aids, pohlavních
chorob a těhotenství dospívajících v čr

2.

MouDroSt v láSCe aneb jak Se Stát PáneM
DobrýCh vZtahů?
Publikace je určena žákům 9. roč. Zš, sš a sou. Je vhodným materiálem pro hodiny rodinné výchovy a společenských věd, jakož i pro
samostatnou práci dospívajících. Lze s ní pracovat jak samostatně,
tak v návaznosti na stejnojmenný program (3x2 hodiny). Pojednává o mezilidských vztazích, přátelství, schopnosti sebeovládání,
hodnotě člověka, mužské a ženské identitě, partnerských vztazích
apod.

3.

Sborník k 6. ročníku oDborného SeMináře
riZikové Chování DoSPívajíCíCh a jeho
PrevenCe
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v MinulýCh leteCh jSMe vyDali:
Sborníky Z 1.-5. ročníku SeMináře riZikové Chování DoSPívajíCíCh
a jeho PrevenCe s přednáškami našich předních odborníků.

eSeje o roDině, ManželStví a roDičovStví
diskutována témata jako: rodina jako škola lásky, rozvoj milující osobnosti, rodičovské postoje, výchova k odpovědnosti, čtyři sféry lásky
Překlad vybraných kapitol z knihy „cultivating Heart and character“ Phdr. eva kolačná;
rodičovské postoje, esej o výchově k odpovědnosti aneb proti sobectví
- Prof. Phdr. Zdeněk matějček, csc.
výChova Charakteru jako eSenCe výChovy
Zdůraznění univerzálních nadčasových hodnot, které lidé chovají v úctě
bez ohledu na svůj původ. Hlavním záměrem je stimulace morální a emocionální inteligence, tedy všeho dobrého v nás.
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PraCovní SeŠit
Pro práci s dospívajícími, kteří řeší otázky typu: Jaké jsou vaše životní cíle?
co by se s nimi stalo, kdybyste se nakazili Hiv a onemocněli aids? Jak
by vaši budoucnost ovlivnilo těhotenství v 16ti letech? Jak byste se o své
dítě postarali?

život beZ naDěje
videodokumet usa, 28 min, české znění.
osobní svědectví dívky, která onemocněla aids, její pocity, ztracené sny, prožívané utrpení, ale také
určité memento pro mladé lidi ve smyslu uvědomění si hodnoty života, lásky a sexu.
dokument probíhá ve dvou časových liniích, jež mezi sebou dělí 5 let.

PreZentaCe PrograMu Free teenS ve ŠkoláCh
videodokumet, 7min
Základní informace o programu Free teens, záběry z přednášek - vhodné jako základní informační
materiál pro školy a pro rodiče.



Financování cevaP v roce 2005

FinanCování CevaP v roCe 2005
Financování CevaP je zajišťováno v souladu se zákonem vícezdrojově. Základem
financování jsou státní dotace, které v roce 2005 činily 70 %.

výnoSy v kč (Zaokrouhleno)

Státní dotace
MPSv
MZ
Dary finanční
tržby z prodeje služeb
tržby z prodeje materiálů
Úroky
CelkeM

kč

Podíl

11 146
470

69,2 %
1,1 %
1,1 %
27,9 %
0,6 %
0%

1 796 899

100 %

1 243 500
20 000
20 000
501 783



Financování cevaP v roce 2005

výDaje v kč (Zaokrouhleno)
kč
7 9
0 9
 
 0
 0
0 0
 
 0
0 
7 000
 900
 
 70
9 
9 900
9 7
 00
 90
 00
 
 7 

kancelářské potřeby
DDhM do 40 000 kč
Potraviny (semináře DvPP)
ostatní materiál
opravy a udržování
nájemné
telefony
Poštovné
Cestovné
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy
Drobný nehmotný majetek
jiné služby (překlady, tisk)
Mzdové nákl. – hrubé mzdy
Mzdové náklady - DPP
odvody
Silniční daň
jiné provozní náklady
ostatní (daně, poplatky)
odpisy dlouhodob. majetku
CelkeM

Podíl
2,0 %
5,6 %
3,5 %
1,5 %
0,1 %
5,5 %
2,8 %
0,2 %
5,8 %
3,6 %
0,2 %
0,3 %
19,6 %
29,8 %
7,4 %
10,4 %
0,1 %
0,3 %
0,1 %
1,2 %
100 %

hoSPoDářSký výSleDek v kč (Zaokrouhleno): - 81 414
naše poděkování patří všem poskytovatelům finanční i morální podpory.



ZPráva auditora

ZPráva auDitora
Zpráva nezávislého auditora
pro členy občanského sdružení, čestnou radu a další osoby uvedené v příslušných
smlouvách za účetní období roku 2005
název a sídlo: cevaP, sdružení
Lohniského 843
152 00 Praha 5
ič: 65999657
statutární orgán: prezidentka sdružení mudr. marcela rozehnalová
Zpráva auditora je určena pro členy sdružení, čestnou radu sdružení a osoby dle příslušných
smluv, uzavřených se sdružením.
ověřil jsem přiloženou účetní závěrku k 31.12.2005 sdružení identifikovaného v této účetní
závěrce. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán účetní jednotky, tj. prezidentka
sdružení. mojí úlohou je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami komory auditorů české republiky. tyto standardy
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření
úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. audit též zahrnuje posouzení
použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření výroku auditora.



ZPráva auditora

výrok:
Podle názoru auditora účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finanční situace sdružení k 31. 12. 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005
v souladu s účetními předpisy platnými v české republice. čerpání skutečných nákladů na projekt
uzavřený s ministerstvem práce a sociálních věcí odpovídá celkové výši nákladů v rozpočtu.

v Praze, dne 11. 7. 2006

ing. václav valeš
auditor č. 425
chvatěrubská 352
Praha 8
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