Motto:
„Láska mezi mužem a ženou musí být čistá, založena nejen na erotickém
poutu, ale i na hlubokém duševním porozumění. Muž má mít v životě jen
jednu ženu a žena jednoho muže, ovšem ve spojení manželském...“

T. G. Masaryk
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Úvodní SLovo ředITeLkY cevap
Vážení přátelé!

J

e mi potěšením představit Vám činnost Centra etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů (dále jen CEVAP) v roce 2007.

CEVAP je výchovně vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT s platností
do 26.10.2011.
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.
Významnou část naší činnosti tvoří vzdělávání metodiků prevence sociálně patologických jevů,
učitelů, výchovných poradců a vychovatelů. V roce 2007 jsme v naší nabídce v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) měli zařazeno osm odborných seminářů, z toho
sedm akreditovaných MŠMT:
1. Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
2. Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (jednodenní)
3. Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (dvoudenní)
4. Výchova charakteru jako esence výchovy
5. Příprava na manželství a rodičovství
6. Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách
7. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
8. Prevence kouření dospívajících

3

ÚVODNí SlOVO PREZIDENTKy CEVAP

O

d roku 2000, kdy jsme začali odborné semináře DVPP pořádat, do konce roku 2007 jsme
uskutečnili celkem 72 odborných seminářů, kterých se zúčastnilo 2202 učitelů, metodiků
prevence sociálně patologických jevů a výchovných pracovníků. 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. Podobně jako v letech minulých, esencí naší činnosti zůstávají programy primární prevence pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a SOU:
• Dospívám
• Free Teens – program prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, který je zároveň zamyšlením nad partnerskými vztahy, manželstvím a rodičovstvím.
• Kouření? Tvá volba!
• Moudrost v lásce aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů
V oblasti ediční činnosti jsme v roce 2007 vydali sborník k 8. ročníku odborného semináře Rizikové chování dospívajících a jeho prevence a dvě básnické sbírky Miroslava Matouše – Dívčí meditace
a Odkud vyvěrá zřídlo - k povznesení ducha a podpoře čisté lásky, ryzích hodnot a ideálu, který
v sobě mladí lidé nosí.
Dále jsme pokračovali v práci na publikacích, které by v budoucnu měly napomáhat výchově
harmonické osobnosti dospívajících a jejich přípravě na manželství a rodičovství.
V roce 2007 jsme také zahájili klubovou činnost CEVAP a vrstevnický projekt prevence AIDS
„WAIT“.
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Rovněž se na nás obrátila Prešovská univerzita a v rámci projektu EU leonardo u nás v průběhu
dvou cyklů po dobu tří měsíců stážovaly studentky Filosofické fakulty, oboru etika, které zde získávaly praxi pro svůj obor, podílely se na přednášení ve školách a tvorbě náplně klubové činnosti.
Spolupráce proběhla k naprosté spokojenosti všech zúčastněných stran.
Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování Ministerstvu práce a sociálních věcí za podíl
na spolufinancování projektu Zdravá rodina, Ministerstvu zdravotnictví za alespoň částečný podíl
na financování projektu „Stop AIDS!“ a firmě Micropel a mnoha jednotlivcům za sponzorství. bez
této podpory by naše činnost byla velice obtížná.
Upřímně děkuji mým spolupracovníkům za jejich neúnavnou práci, spolehlivost a nasazení a mému
manželovi a dětem za podporu a trpělivost.
Zvláště pak děkuji mé dceři Janě, díky jejímuž neskonalému úsilí a obětavému nasazení jsme mohli
započít další projekt, a sice vrstevnický projekt prevence AIDS „WAIT“, uskutečnit první společné
soustředění britských a českých studentů a iniciovat činnost českého studentského WAIT týmu.
Dále děkuji všem dospívajícím zapojeným do českého WAIT týmu za odvahu jít „proti proudu“
a předávat svým vrstevníkům poselství hodnoty života, lásky a sexuality.
Mé poděkování patří také 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.
Na posledním - i když v mém srdci na prvním - místě děkuji bohu za Jeho vnitřní vedení. Ateisté
nechť v tomto okamžiku zavřou obě oči nebo si na toto místo dodají něco, co je nebude dráždit.
Za CEVAP
MUDr. Marcela Rozehnalová
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nabídka cevap v roce 2007
I. nabídka proGraMů cevap pro ZŠ, SŠ a SoU
cílem programů, které cevap nabízí, je:
• naučit děti a mladé lidi dělat správná rozhodnutí v jejich životě,
• odmítat aktivity, které mohou ohrozit a poškodit jejich zdraví a jejich budoucnost,
• převzít za svůj život a svá rozhodnutí zodpovědnost.
Programy se vzájemně doplňují. Jsou interaktivní, využívají obrazové dokumentace ( prezentace
v power pointu), výsledků výzkumů, příběhů, zkušeností odborníků – lékařů, psychologů, podporují
možnost hledání ochranných faktorů, které jsou podporou v odmítnutí rizikového chování dospívajících. Do všech programů je vhodně a citlivě zakomponována výchova zdravé a harmonické osobnosti, jejímž cílem je pomoci mladým lidem znát svou hodnotu a stavět na svých přednostech, vážit
si sebe sama, svého zdraví, lásky, sexuality. Dalším aspektem programů je příprava na harmonické
manželství a zralé rodičovství.

1. doSpíváM

Dvouhodinový komponovaný program (přednáška, hry, diskuse) určen žákům 4.-5. tříd ZŠ zahrnující následující témata:
• 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
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2. koUření – Tvá voLba

Dvouhodinový interaktivní program, který se ve své první části zabývá hodnotou zdraví, jak ji
můžeme ovlivnit pozitivně i negativně, užíváním návykových látek obecně (zahrnuje užívání alkoholu, tabákových výrobků a drog). Podporuje v mladých lidech dovednosti odmítnutí. V druhé části
se podrobně zabývá zdravotními riziky a následky kouření tabákových výrobků. Využívá obrazové
prezentace, příběhů, srovnává zdravé orgány s nemocnými. Vede k zamyšlení i nad ekonomickou
stránkou – kolik kouření stojí a co jiného si za to mohu pořídit. Nakonec ale apeluje na schopnost
správného rozhodnutí každého člověka a jeho vlastní zodpovědnost za jeho život a zdraví.

3. Free TeenS – prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících

Interaktivní program prevence rizikového chování dospívajících se zvláštním zřetelem na prevenci
rizikového sexuálního chování dospívajících a jeho následků v podobě HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících. Zahrnuje zároveň i další aspekty rizikového chování dospívajících
v jejich souvislostech, upozorňuje na rizikové a ochranné faktory. Program se skládá ze dvou částí
(2 a 3 hodiny v odstupu cca 1 týdne).
První část: Žijeme ve věku AIDS
Druhá část: Rozhodujete o své budoucnosti

4. MoUdroST v LáSce aneb Jak Se STáT páneM dobrých vZTahů

Program volně navazuje na program Free Teens. Skládá se ze tří dvouhodinových na sebe volně
navazujících částí. Podstatou je porozumět sám sobě, naučit se využívat svých předností, předcházet
konfliktům a učit se je řešit, vhodným způsobem pracovat s tím, co si přinášíme z rodiny, porozumět
odlišnostem mužského a ženského světa, učit se tyto dva světy vhodně vzájemně se doplňovat, stát
se zralou osobností, která je nezbytným předpokladem harmonického manželství a zralého rodičovství v budoucnosti.
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první část:
Tvá budoucnost – Tvá volba (zabývá se tím, jak vytvářet kvalitní vztahy, jak kvalita našich vztahů
souvisí s postojem, jaký zaujímáme sami k sobě a jaký vliv má náš postoj a naše vidění sebe sama
na způsob, jakým přijímáme druhé lidi. Jedním z cílů je najít a naučit se používat své, často skryté
zdroje a možnosti, učit se znát své přednosti a nedostatky a pracovat na sobě.)
druhá část:
Vztahy (dovednost budování plnohodnotných vztahů a moudrosti v lásce)
Třetí část:
Vytváření pozitivních vztahů (rozšíření a doplnění druhé části - dovednost budování plnohodnotných
vztahů a moudrosti v lásce, rizika a úskalí pornografie pro dospívající)

5. WaIT - vrstevnický program prevence HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování dospívajících

Program představuje tým dospívajících ve věku 13-19 let způsobem atraktivním pro své vrstevníky
– v podobě písniček, tance, scének, break dance. Celý program trvá cca hodinu. Jeho poselstvím
je zastavení šíření AIDS pomocí správných životních voleb v podobě sexuální zdrženlivosti v období
dospívání a následné oboustranné partnerské věrnosti. K šíření tohoto poselství mladí lidé využívají
svého nadání, kterým oslovují své vrstevníky.
Programy jsou určeny vždy pro jednu třídu, v případě menších sourodých kolektivů možno
po dohodě spojit dvě třídy dohromady.
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II. nabídka odborných SeMInářů dvpp
1. rIZIkovÉ chování doSpívaJících a Jeho prevence
Akreditace MŠMT – DVPP - č.j. 29 197/2005-25

Seminář určen metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ,
učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům a vychovatelům.
přehled témat :
Odborné přednášky 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).
Pojetí 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 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.
vzdělávací cíl:
Cílem projektu vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně zaměřeného na problematiku
rizikového chování dospívajících je napomoci metodikům prevence sociálně patologických jevů,
výchovným poradcům, vychovatelům a pedagogickým pracovníkům, kteří jsou s žáky a studenty
v denním kontaktu:
1. 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,…)
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2. včasně zachytit známky rizikových faktorů signalizujících nebezpečí možnosti rizikového
chování.
3. 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,...)
Projekt 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.
Časová dotace: 25 hodin

2. prevence hIv/aIdS, pohLavních chorob a TĚhoTenSTví
doSpívaJících (ZákLadní SeMInář)
Akreditace MŠMT – DVPP - č.j. 29 197/2005-25

Seminář určen metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ,
učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům a vychovatelům.
přehled témat :
• Syndrom rizikového chování dospívajících
• problematika hIv/aIdS ve světě a u nás ve vztahu k mládeži
• Sex dospívajících a pohlavně přenosné nemoci
• výchovné přístupy v prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících
• program prevence rizikového sexuálního chování dospívajících „Free Teens“
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-

-

představení informativní části programu „Žijeme ve věku AIDS“– historie vzniku
AIDS, vývoj infekce HIV, situace ve světě a u nás, další pohlavně přenosné nemoci
a jejich projevy a následky, rizika předčasného zahájení pohlavního života pro
sexuálně aktivní mládež, kasuistiky, rizika užívání alkoholu a drog ve vztahu k sexuální promiskuitě
představení druhé části programu „Rozhodujete o své budoucnosti“ – prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, sexuální zdrženlivost a oboustranná partnerská věrnost, dodržování zásad bezpečnějšího
sexu, jeho přednosti a úskalí. Těhotenství dospívajících a možnosti jeho řešení, přednosti a úskalí jednotlivých možností řešení. Manželství a rodičovství. Nácvik odmítacích dovedností jako součásti budování zdravé osobnosti dospívajících, kteří sami zodpovědně rozhodují o sobě a své budoucnosti.

vzdělávací cíl:
Cílem projektu vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně zaměřeného na prevenci rizikového chování dospívajících se zvláštním zřetelem na rizikové sexuální chování a jeho následků je seznámit učitele:
1. s problematikou rizikového chování dospívajících
2. s následky rizikového sexuálního chování, s riziky předčasného sexu dospívajících a jejich
dopadu na reprodukční zdraví
3. s programem prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících a s jeho
výsledky ve světě i u nás
Časová dotace: 6 hodin
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3. prevence hIv/aIdS, pohLavních chorob a TĚhoTenSTví
doSpívaJících (odborný kUrZ)

Akreditace MŠMT – DVPP - č.j. 29 197/2005-25
Seminář určen metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ,
učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům a vychovatelům.
přehled témat :
• Syndrom rizikového chování dospívajících
• problematika hIv/aIdS ve světě a u nás ve vztahu k mládeži
• klinické projevy aIdS, kasuistika
• Sex dospívajících a pohlavně přenosné nemoci
• výchovné přístupy v prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících
• program prevence rizikového sexuálního chování dospívajících „Free Teens“

Seminář Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících,
SZÚ Praha, březen 2007
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-

-

•
•

představení informativní části programu „Žijeme ve věku AIDS“– historie vzniku
AIDS, vývoj infekce HIV, situace ve světě a u nás, další pohlavně přenosné nemoci
a jejich projevy a následky, rizika předčasného zahájení pohlavního života pro
sexuálně aktivní mládež, kasuistiky, rizika užívání alkoholu a drog ve vztahu k sexuální promiskuitě
představení druhé části programu „Rozhodujete o své budoucnosti“ – prevence
HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících, sexuální zdrženlivost
a oboustranná partnerská věrnost, dodržování zásad bezpečnějšího sexu, jeho
přednosti a úskalí. Těhotenství dospívajících a možnosti jeho řešení, přednosti
a úskalí jednotlivých možností řešení. Manželství a rodičovství. Nácvik odmítacích
dovedností jako součásti budování zdravé osobnosti dospívajících, kteří sami zodpovědně rozhodují o sobě a své budoucnosti.

práce se skupinou dospívajících, motivace pro odklad zahájení pohlavního života
na dobu, kdy budou mladí lidé jako zralí jedinci schopni věrného vztahu s jediným partnerem
Zkušenosti s programem v Čr, možnosti využití

vzdělávací cíl:
Cílem projektu vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně zaměřeného na
prevenci rizikového chování dospívajících
se zvláštním zřetelem na rizikové sexuální
chování a jeho následků je seznámit učitele:

Seminář Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany
ve školách, SZÚ Praha, březen 2007
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1. s problematikou rizikového chování dospívajících
2. s následky rizikového sexuálního chování, s riziky předčasného sexu dospívajících a jejich dopadu na reprodukční zdraví
3. s programem prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících a s jeho výsledky ve světě i u nás
Účastníci kurzu se po absolvování praktického výcviku v podobě vlastních přednášek na II.st. ZŠ
a SŠ mohou stát lektory prezentovaného preventivního programu.
Časová dotace: 15 hodin

4. roZpoZnávání a řeŠení aGreSIvITY a ŠIkanY ve ŠkoLách
Akreditace MŠMT – DVPP - č.j. 29 197/2005-25

Seminář určen metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům ZŠ, SŠ, SOU, výchovným poradcům a vychovatelům.
přehled témat :
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)
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Hra na cizince
Seminář Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

Šikana jako narušení vztahů ve skupině
• 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 psychoterapeutických
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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vzdělávací cíl:
Cílem projektu je vést účastníky k tomu, aby:
1. dokázali předcházet rozvoji šikanujícího chování ve školách na základě včasného rozpoznávání
agresivního chování, 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 psychoterapeutických 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.
Časová dotace: 24 hodin
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5. hYperakTIvní, hYpoakTIvní a aGreSIvní díTĚ v MaTeřSkÉ
ŠkoLe

Akreditace MŠMT – DVPP - č.j. 23 004/2007-25-439

Seminář je primárně určen učitelkám MŠ, ale z pohledu vývojové psychologie je vhodný rovněž
pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, vychovatele a výchovné poradce.
přehled témat :
• Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí. Seznámení s variantami chování u hypoaktivního a hyperaktivního dítěte. Spouštěče agresivního chování.
• Pojem ADHD – lMD – příčiny vzniku. Příčiny perinatální, prenatální, postnatální. Poúrazová lMD.
• Moyerova klasifikace agresí – predátorská agrese, agrese mezi samci a samicemi, dráždivá
agrese, agrese vyvolaná strachem, rodičovská agrese, sexuální agrese, agrese jako obrana
teritoria.
• Práce s modelem Pesoterapie – vymezení základních sociálních potřeb dítěte – potřeba
místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Agresivní chování dítěte jako projev neuspokojení
těchto základních potřeb.
• Praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni – práce s tělem
u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí. Ošetření bezpečných a nebezpečných
zón na těle dítěte. Poskytnutí podpory na těle dítěte.
• Práce s rodičem agresivního dítěte – typologie rodičů agresivního dítěte, zpracování agresivního jednání rodiče, rozhovor s agresivním rodičem, navození spolupráce s agresivním
rodičem.

vzdělávací cíl:
Cílem semináře je pomoci učitelkám MŠ porozumět vztahu mezi projevy agresivity u dětí, příčinami, které jsou u jejich kořene a nabídnout možnost řešení.
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Účastníci se učí pracovat s modelem Pesoterapie, učí se porozumět agresivním projevům dítěte
jako projevům neuspokojení základních sociálních potřeb dítěte - potřeby místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Dále se účastníci semináře učí pracovat s tělem hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.
Svým obsahem seminář významně napomáhá učitelkám MŠ vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími, někdy dokonce agresivními rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.
Časová dotace: 8 hodin

6. výchova charakTerU Jako eSence výchovY
Akreditace MŠMT – DVPP - č.j. 29 197/2005-25

Cílovou skupinou jsou metodici prevence sociálně patologických jevů, z pedagogických pracovníků přednostně učitelé rodinné výchovy II.st. ZŠ, občanské výchovy a společenských věd gymnázií,
SŠ a SOU (vzhledem k charakteru semináře možno doporučit všem učitelům), výchovní poradci
a vychovatelé.

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
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přehled témat :
• Úvod do výchovy charakteru: problémy a úskalí moderní výchovy
• Výchova charakteru jako esence výchovy, model „vyvážené výchovy”
• Výchova pro život:
úběžníky výchovy,
provázející model výchovy
hledání smyslu,
dovednosti pro život,
pozitivní myšlení a prožívání
• Zásady smysluplného života, životní cíle a kroky k jejich naplnění
• Příčiny a řešení konfliktů
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.
vzdělávací cíl:

Cílem semináře je pomoci pedagogickým pracovníkům, aby:
• do svého pedagogického umění začlenili dovednosti a zvláště pak postoje, které se zakládají na pevných morálních hodnotách.
• byli schopni pomáhat dětem a dospívajícím být sebou samým, stát se harmonickou, autentickou a socializovanou 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.
Časová dotace: 15 hodin
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7. příprava na ManžeLSTví a rodIČovSTví
Akreditace MŠMT – DVPP - č.j. 29 197/2005-25

Seminář je určen metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ,
učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům a vychovatelům.

Seminář Příprava na manželství a rodičovství, SZÚ Praha, květen 2007

PhDr. Jiřina Prekopová a MUDr. Marcela Rozehnalová
Seminář Příprava na manželství a rodičovství, SZÚ Praha, květen 2007

přehled témat :
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 a jejich řešení
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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.
vzdělávací cíl:
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.
Časová dotace: 15 hodin
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8. prevence koUření doSpívaJících
Seminář určen metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ,
učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům a vychovatelům.
přehled témat :
• Syndrom rizikového chování dospívajících
• Kouření dětí a dospívajících, situace v ČR
• Program prevence kouření dětí a dospívajících „kouření? Tvá volba!“
Program obsahuje 42 barevných diapozitivů. Skládá se z obecné části, kde se diskutuje hodnota
zdraví, co vše pro ně můžeme udělat, co ho poškozuje a jak, co můžeme a co nemůžeme ovlivnit.
Ve speciální části se žáci a studenti seznamují se škodlivým dopadem kouření na zdraví (barevné
fotografie, statistiky, kasuistiky).
vzdělávací cíl:
Cílem projektu vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně zaměřeného na prevenci kouření
u dětí a dospívajících je seznámit učitele:
1. s problematikou kouření dětí a dospívajících v širším kontextu rizikového chování
dospívajících
2. s programem prevence kouření dětí a dospívajících
Seminář slouží jako školení lektorů programu prevence kouření určeného dětem a dospívajícím
„Kouření? Tvá volba!“.
Časová dotace:
6 hodin
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•
•

III. kLUbová ČInnoST

Od března 2007 zahájena pravidelná činnost klubu CEVAP – besedy podporující rozvoj
osobnosti, charakteru, nácvik řešení konfliktů, vedeny v duchu přípravy na partnerství,
víkendová setkání.
Příprava a zahájení vrstevnického projektu vrstevnického projektu prevence HIV/AIDS
WAIT.

Klubová setkání

Vystoupení WAIT v areálu zámeckého parku ve Zruči nad Sázavou

Vystoupení britsko-českého WAIT týmu na náměstí v Kolíně
pod záštitou místostarosty MUDr. Pavla Hoffmanna

Iv. WaIT – vrSTevnIcký proGraM prevence aIdS.

Program zahájen letním soustředěním britských a českých studentů. Od října 2007 v nabídce programů primární prevence pro školy.
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v. nabídka pUbLIkací vYdaných v cevap
rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
1. odborný seminář, SZÚ 5.-7.9.2000
formát A5, 180 stran, ISBN 80-902898-0-0, EAN 978-80-902898-0-2,
Free Teens Press 2000
příspěvky odborníků: Doc. MUDr, Jana Hamanová, Csc. - IPVZ Praha,
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc. - Psychiatrické centrum Praha, PhDr. lenka
Šulová, Csc. - FFUK, MUDr. ludmila lázničková, MUDr. Slavoj brichcín - Pl
Praha, MUDr. Soňa Křemenová -dermatovenerol. kl. III. lF UK, MUDr. Věra
Kaštánková, RNDr. Marie brůčková, MUDr. Hanuš Rozsypal, MUDr. Karel
Hampl, Csc., RNDr. Jaroslav König, npor. bc. Zdeněk Smola - policejní prezidium
prezentace činnosti některých nevládních organizací pracujících
v oblasti prevence

rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
2. odborný seminář, SZÚ 24.-26.9.2001
formát A5, 130 stran, ISBN 80-902898-1-9, EAN 978-80-902898-1-9,
Free Teens Press 2001
příspěvky odborníků: Doc. MUDr. Jana Hamanová, Csc.,
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc., Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.,
PhDr. lenka Šulová, Csc., prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., kpt. bc. Zdeněk
Smola, MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc., RNDr. Marie brůčková,
MUDr. Věra Kaštánková, prim. MUDr. Slavoj brichcín, Mgr. Viktor Sekyt.
Zkušenosti z praxe některých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence.
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rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
3. odborný seminář, SZÚ 9.-11.9.2002
formát A5, 160 stran, ISBN 80-902898-2-7, EAN 978-80-902898-2-7,
Free Teens Press 2002
příspěvky odborníků: prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc., Prim. MUDr.
Růžena Hajnová, PhDr. Hana Halfarová, MUDr. Eva Vaníčková, CSc.,
Mgr. Marek Izera, Mgr. leona Dvornická, PhDr. Eva Kolačná, Mgr. Jan
Vodák, Eduard Vacek, Petr Weiss
prezentace některých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence.

rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
4. odborný seminář, SZÚ 6.-8.10.2003
formát A5, 260 stran, ISBN 80-902898-3-5, Free Teens Press 2003
příspěvky odborníků: Doc. MUDr. Jana Hamanová, Csc. (rizikové sexuální chování v dospívání), Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc. (Co, kdy a jak
ve výchově dětí, Krizové situace v rodině očima dítěte), Doc. PhDr. Jiří Pelikán,
CSc. (Úběžníky výchovy, Positivní myšlení) , prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
(drogová problematika), MUDr. Karel Hampl, CSc. (drogová problematika),
PhDr. ladislav Csémy (drogová problematika), MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc.
(HIV v Evropě), RNDr. Marie brůčková, CSc. (HIV v ČR), MUDr. Štěpán
Rucki, CSc. (následky hormonální antikoncepce u dospívajících), Mgr. Zora
Dušková (Dětské krizové centrum), PhDr. Eva Kolačná (učebnice etické výchovy pro SŠ -pokračování)
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rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
5. odborný seminář, SZÚ 6.-8.10.2004
formát A5, 144 stran, ISBN 80-902898-6-X, CEVAP 2004
příspěvky odborníků: Richard Panzer (Jak ovládat sám sebe, Mezilidské vztahy),
PaedDr. Zdeněk Martínek (Šikana - varianta agresivního chování), Mgr. Viktor
Sekyt (Romské děti a šikana), MUDr. ludmila lázničková (Hormonální antikoncepce a její úskalí v dospívání. Přirozené plánování rodičovství.), Prim. MUDr.
Karel Nešpor, CSc., PhDr. ladislav Csémy, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
PhDr. luděk Kubička, CSc. (Alkohol a jiné návykové látky u dětí Prevence
v rodině, Alkohol a mozek dospívajících, Škodlivé účinky marihuany s odstupem několika let, Co by měli vědět lidé, jejichž rodiče jsou nebo byli závislí na
alkoholu, Alkohol a silniční doprava, a další)

rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
6. odborný seminář, SZÚ 3.-5.10.2005
formát A5,185 stran, ISBN 80-902898-9-4, CEVAP 2005
příspěvky odborníků: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. (Společenské změny
ovlivňující nové úvahy o charakteru výchovy), doc. PhDr. Dušan lužný,
Dr., PhDr David Václavík, PhD. (Nová náboženství a sekty), MUDr. lubomír
Hadaš, MUDr. Julie Hadašová (Poruchy příjmu potravy jako šance pro rodinu),
MUDr. Vlastislav Chvála, PhDr. ludmila Trapková ( Poruchy příjmu potravy z hlediska vývoje rodinného systému), ESPAD 03, Česká republika, 2003
(Kouření, pití alkoholu a užívání drog u dospívajících v České republice), prim.
MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. ladislav Csémy (Kolik je v České republice patologických hráčů?), prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. (Za plíce krásnější
čili Jak přestat kouřit), Mgr.Viktor Sekyt (Specifika romské populace, mužská
a ženská role, formování rodičovských postojů)
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rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
7. odborný seminář, SZÚ 25.-27.9.2006
formát A5,129 stran, ISBN 80-86963-02-0, CEVAP 2006
příspěvky odborníků: MUDr. Jan Poněšický (Postmoderní společnost a krize
autority), PhDr. blanka Čepická (Poselství od rodičů, životní scénář, proces
změny), MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. ludmila Trapková (Sociální porod),
MUDr. lubomír Hadaš, MUDr. Julie Hadašová (Funkční a nefunkční rodinné systémy a jejich role ve formování osobnosti dítěte), prof. PhDr. Zdeněk
Matějíček, CSc. (Vybrané eseje), RNDr. Josef Wolf, CSc. (Úmluva o právech
dítěte), MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (Násilí v rodině), MUDr. Šárka Poupětová,
Mgr. Ján lukány (Odcizení v rodině)

rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
8. odborný seminář, SZÚ 8.-10.10.2007
formát A5, 142 stran, ISBN 978-80-86963-06-8, CEVAP 2007
příspěvky odborníků: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (Odpovědnost
v době postmoderní)
Doc. PhDr. Karel balcar, CSc. (Životní běh rodiny), PhDr. Andrej Gjurič (Vliv
rodiny na manželské chování dětí, MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (Komerční sex
ve světle české studie. Nástup do mateřské školy, základní školy nebo jejich
změna. Předškoláci a „nepřátelský“ svět. Dítě v roli oběti násilí v rodině, škole,
komunitě a společnosti.)
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí §1-67 zák. 359/1999 Sb.
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co se skrývá za sexem dospívajících? aneb prevence rizikového
sexuálního chování mládeže a jeho následků.
formát A5, 146 stran, ISBN 80-902898-8-6, CEVAP 2005
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.

eseje o rodině, manželství a rodičovství
formát A5, 80 stran, ISBN 80-902898-5-1, Free Teens Press 2004
diskutována témata jako: Rodina jako škola lásky, Rozvoj milující osobnosti,
Rodičovské postoje, Výchova k odpovědnosti, Rodina jako škola lásky, 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.
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výchova charakteru jako esence výchovy
formát A5, 120 stran, ISBN 80-902898-7-8, upravené vydání CEVAP 2004
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.

Moudrost v lásce aneb jak se stát pánem dobrých vztahů
formát A4, 80 stran, ISBN 80-86963-00-4, CEVAP 2005
Kniha patří mezi vzdělávací programy určené pro dospívající mládež, které jsou
zaměřeny na výchovu k manželství a rodičovství. Není pochyb, že mladí lidé,
kteří teprve hledají svého životního partnera a vytvářejí si představu budoucího
domova, potřebují v tomto směru rady, inspirace a citlivé vedení. Pomáhá jim
pochopit, jaký charakter, chování a návyky vedou k tomu, aby jednou byli šťastní
manželé a rodiče. Umět si i něco odepřít, více investovat do vztahů a raději
počkat než se bezhlavě vrhat do dalších milostných dobrodružství.
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o lásce manželské a rodičovské
formát A5, 186 stran, ISBN 80-86963-01-2, CEVAP 2006
Kniha popisuje a rozebírá důležitost a významnost dvou životních rozhodnutí:
uzavření manželství a okamžik, kdy se z nás stávají rodiče. To nejdůležitější, o co
v životě jde, se nerozhoduje někde daleko od nás a mimo nás, není to v rukou
několika povolaných, ale odehrává se to v našich domovech, kde je povolaným
každý. Existuje vůbec cesta k opravdovému rodinnému štěstí? Pokud ano,
pak zřejmě ta, která vede zpět do našeho vlastního nitra. Na této cestě často
potřebujeme moudré rady a inspiraci. Proto jsme také připravili následující eseje
o rodině a manželské a rodičovské lásce. Tím nejcitovanějším, kromě jiných
odborníků, je zde pan profesor Zdeněk Matějček, se kterým jsme měli vzácnou
příležitost spolupracovat osobně.

dívčí meditace - autor Miroslav Matouš
formát A6, 61 stran, ISBN 978-8086963-03-9, CEVAP 2007
básnická sbírka
Vyznání dívky, promlouvané i psané jejímu milému, chtějí oslovit současné
mladé pokolení svou věrohodnou upřímností i odvahou oddat se celou duší
lásce.

30

NAbíDKA CEVAP V ROCE 2007

odkud vyvěrá zřídlo - autor Miroslav Matouš
formát A6, 62 stran, ISBN 978-80-86963-00-6, CEVAP 2007
básnická sbírka
Svým vyznáním, přesahujícím rozmezí času, chce autor oslovit mladé pokolení
v naději, že i v této době se najdou lidé hledající hodnoty hluboké a stálé. První
verze vydána v r. 2001. Nynější konečné znění je rozděleno do tří oddílů a rozvíjí sled lásky: její krásu, moudrost a naplnění.

pracovní sešit
formát A5
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?
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život bez naděje
videodokument 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.
„…Ach Bože! Kdybych vám jenom dokázala říct, jaká blbost je začínat si s drogama, jaká blbost je mít nevopatrnej
sex!…. K doktorovi, ke kterýmu chodím, choděj patnáctiletý, šestnáctiletý… A já vim, že se nakazili nevopatrnym sexem.
Já bych jim chtěla říct: Nedělejte to, dokud ste mladý… Počkejte, až budete dospělí, pak si nechte udělat test na HIV,
mužskej i ženská, a za půl roku znova. Pak se vemte a můžete se milovat, ale do tý doby bych vám to neradila…”
Dokument probíhá ve dvou časových liniích, jež mezi sebou dělí 5 let.

prezentace programu Free Teens ve školách
videodokument, 7min
Základní informace o programu Free Teens,
záběry z přednášek - vhodné jako základní
informační materiál pro školy a pro rodiče.
Slib určený dětem a dospívajícím jako ochrana
jejich budoucnosti, připomínající jim, jak velkou hodnotu má jejich život, zdraví, láska a sexualita. Ukazuje
se, že když se děti a dospívající mají možnost zamyslet
nad tím, co je pro ně v životě důležité, v klidu, o samotě, nepodléhají tak snadno pod palbou hormonů
náhodným rizikovým faktorům a rizikovému způsobu chování.
Pro dívky v barevném provedení růžová nebo zlatá, pro chlapce modrá nebo hnědá.
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V

roce 2007 lektoři CEVAP odpřednášeli 411 hodin v 202 třídách ZŠ, SŠ a SoU, což je téměř
dvojnásobek ve srovnání s rokem 2006. Programů primární prevence ve školách se zúčastnilo
4206 dětí a dospívajících. (Program Free Teens má dvě části, program Moudrost v lásce tři části – souhrn
účastníků je součtem dětí a dospívajících všech částí.)
Na závěr každého z programů (u programu Free Teens po skončení druhé části, u programu
Moudrost v lásce po třetí části programu) děti a dospívající přijali slib jako dárek na podporu správných životních voleb. Celkem slib přijalo 2555 dětí a dospívajících. Někteří si slib vzali i pro
svého partnera nebo partnerku.
Bylo pro mě překvapením, když na SOU v Kladně mi v závěrečném dotazníku napsalo cca 75% 18ti-20tiletých
chlapců, že sexuální zdrženlivost je pro ně přijatelná. Většina z nich si vzala slib i pro svoji partnerku. Později jsem
se na Střední zdravotnické škole setkala s dívkou, která už slib nechtěla s tím, že už ho má doma podepsaný – dostala ho od svého přítele. Je potěšující, že krom slibu pak mezi sebou partneři sdílejí i to, co se dozvěděli, otázky týkající
se neplánovaného těhotenství, možnosti jeho řešení a co by pro ně ta která možnost znamenala
účastníků*

tříd*

hodin

slibů**

Dospívám (2 hod)

280

14

28

350

Free Teens
(ZŠ -2 x2hod,
SŠ – 2 a 3 hod)

1247

60 (x2)

251

1432

Kouření? Tvá volba!
(2 hod)
Moudrost v lásce
(3x2 hod)

1145

50

98

697

97

6 (x3)

34

76

CElKEM

2769

130 (202)

411

2555

program

* Programy Free Teens a Moudrost v lásce počítány jako programy nikoli jako jejich jednotlivé části
** Slib obdrželi dospívající pouze jednou i v případě, že se v průběhu roku účastnili více programů. Někteří dospívající si slib vzali i pro své sourozence
nebo partnery a partnerky.
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přednáŠkY ve ŠkoLách

ZŠ Nymburk

Gymnázium Heyrovského, Praha

ZŠ Kremnická, Kutná Hora

ZŠ Nymburk
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SeZnaM ŠkoL, v nIchž v roce 2007 probĚhLY proGraMY cevap
preZenTovanÉ naŠIMI LekTorY:

ZŠ Havlíčkovo náměstí, Praha 3
ZŠ Meteorologická, Praha 4
ZŠ Na Chodovci, Praha 4
ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5
ZŠ laudova, Praha 6
ZŠ Náměstí Interbrigády, Praha 6
ZŠ F. Plamínkové, Praha 7
ZŠ Kremnická, Kutná Hora
ZŠ Jungmannovy sady, Mělník
ZŠ Semice
ZŠ Náměstí Smiřických, Kostelec n. Černými lesy
ZŠ Nymburk
Pražská konzervatoř, Praha 1
SŠ Havlíčkovo náměstí, Praha 3
Spec. školy A. Klara, Praha 4
Škola mezinárodních a veřejných vztahů, VOŠ, SOŠ a gymnázium, Praha 4
Gymnázium Heyrovského, Praha 5
SZŠ Ruská, Praha 10
Gymnázium Pelhřimov
SOŠ a SOU Dubská, Kladno
SZŠ a VZŠ Havířská, Kladno
SOU Stochov
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P

rogramy CEVAP byly prezentovány rovněž jinými subjekty, a to na základě vyškolení
a pronájmu programů. V roce 2007 programy CEVAP užívalo 16 externích lektorů.

programy cevap vedou děti a dospívající k uvědomění si hodnot života, lásky, sexu,
manželství a rodičovství.
Zdůrazňují, jak moc je pro rozvoj harmonické osobnosti a rodiny důležité žít v absolutní
poslušnosti vůči svému svědomí a v oblasti lásky a sexuality chránit svou lásku pro svého
budoucího životního partnera.
od roku 1997 se programů primární prevence přednášených lektory cevap zúčastnilo
cca 25 000 dospívajících. dalších několik tisíc dospívajících program vyslechlo od lektorů
vyškolených v cevap, kteří si program pro účely své školy nebo regionu pronajali.

1. dospívám...

Program Dospívám... je určen žákům 4. a 5. tříd. Jedná
se o dvouhodinový komponovaný program (přednáška, hry, diskuse) zahrnující následující témata:
• 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
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2. kouření? Tvá volba!

P

rogram prevence kouření dospívajících je určen žákům 4.-9. tř. ZŠ a studentům SŠ
a SOU.

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.

V programu je dán důraz na vlastní volbu člověka a život v absolutní poslušnosti vůči vlastnímu
svědomí, na hodnotu zdraví a jak ho mohu ovlivnit. Program je doprovázen řadou příkladů a příběhů.
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.
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Graﬁcké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími.

program mě zaujal:
pražské ZŠ
počet dospívajících: 449

Mimopražské ZŠ
počet dospívajících: 203

pražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 369

80%

81%

86%

6%

6%

8%

14%

13%

6%

pomohl mi program v rozhodnutí nekouřit?
pražské ZŠ
počet dospívajících: 449

64%

Mimopražské ZŠ
počet dospívajících: 203

31%

19%
17%

pražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 369

69%

27%
42%

15%
16%

Změnil program můj pohled na kouření?
pražské ZŠ
počet dospívajících: 449

Mimopražské ZŠ
počet dospívajících: 203

pražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 369

49%

39%

54%

11%

15%

16%

40%

46%
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3. Free Teens

F

ree 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
• 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 pojem 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
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V životě jsou některé věci tak hodnotné,
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.
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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 více než 6800 lidí, 40% z nich jsou mladí lidé ve věku 15-24
let. To znamená, že každou minutu se nakazí dva mladí lidé. 1200 infekcí je u dětí mladších 15 let.
(UNAIDS 2007).

P

rogram se skládá ze dvou dvouhodinových přednášek provázených diapozitivy. první, informativní, část se zabývá způsobem přenosu HIV, klinickým obrazem AIDS a ostatními
sexuálně přenosnými chorobami včetně jejich následků pro sexuálně aktivní mládež. Rovněž jsou
zde uvedeny příběhy dospívajících, kteří byli infikováni virem HIV.

Betty se nakazila, když si píchla heroin jehlou své kamarádky. Mnozí rodiče a učitelé si přejí, aby si jejich děti a studenti
uvědomili: „To se může stát i mně.”
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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.

Abstinence je vhodnou přípravou pro budoucí věrnost, protože
se tím dospívající učí ovládat a řídit sexuální touhu, což je schopnost důležitá pro celý život.

Život vašeho budoucího dítěte máte ve svých rukou.
Návyky, které máte teď jako dospívající, vytváříte svět,
ve kterém bude jednou vaše dítě žít.
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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
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 jedenácti let působení programu Free Teens na
území ČR se programu zúčastnilo více než 23 000 žáků
a studentů 130 ZŠ, SŠ a SOU. 90% z nich by program
doporučilo všem dospívajícím. 86-96% 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:
•

Uvědomila jsem si co se může stát. Sice jsem to věděla i předtím, ale neuvědomovala jsem
si to.
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•
•
•
•
•
•

Zaujaly mě ty obrázky z 1. části - lidé nakažení AIDS. Je to strašné, vůbec si neumím představit, kdyby se to stalo někomu z mého okolí! Netušila jsem, že to probíhá takhle hrozně.
Zaujalo mě, že virus HIV má tak hrozné následky a že je snadné se jím nakazit.
I když mi přišlo těch malých dětí, které nemohou za to, že jejich matka byla HIV pozitivní,
líto, je dobře, že se tento program prezentuje ve školách. Je to dobře, mladí lidé o tom musí
vědět.
Zaujalo mě úplně vše, bylo to neskutečně zajímavé a nových informací tam bylo rozhodně
dost! Jsou to věci, které budeme všichni v životě potřebovat.
Pohlavní nemoci, nikdy jsem si neuvědomovala, jak tohle může být vážné.
Novinkou po mě bylo, jak se AIDS mezi těmi všemi partnery přenáší.

otázka:

pomohl vám program uvědomit si důležitost a hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti a závazku věrnosti jednomu partnerovi ve vašem životě? Jakým
způsobem?

odpovědi:
•
•
•
•
•
•
•

Určitě budu chtít se sexem počkat a budu od partnera chtít, aby šel na vyšetření, jinak bych
nebyla v klidu, program mi pomohl si to uvědomit.
Rozhodla jsem se se sexem počkat. Určitě nebudu střídat sexuální partnery.
Ujasnila jsem si svoje cíle a co je pro mě důležitější.
Že když se zdržím, bude to mnohem lepší, než když bych přišla o své sny.
budu o tom přemýšlet, mělo to pro mě význam.
Chci být šťastný člověk, zdravý člověk. Poučilo mě to hodně.
Dokázat si vážit sebe i svého partnera.
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otázka:

co bylo pro vás na tomto programu nejpodstatnější?

odpovědi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abychom neměli pohlavní styk s někým, koho neznáme.
Musím být už samostatná a vědět, co je pro mě nejlepší.To jsem se tu také dozvěděla a jsem
ráda.
Když jsem ještě neměla pohlavní styk, tak se za to necítím trapně.
Pochopila jsem, že je hodně důležité být zdravý a že někdo toto štěstí nemá.
Uvědomila jsem si, že bych si mohla jednou užít a pak celý život trpět.
Uvědomila jsem si, jak zacházet se životem.
Dvě hodiny volna a pocit porozumění ze strany odborníka.
Uvědomil jsem si, jakou cenu má můj a cizí život.
Nejvíce mě zaujalo povídání o rodině, dítěti a těhotenství.
Sexuálně přenosné choroby.
Obrázky, vyprávění lektora.
Upevnění zdravého postoje k sexu.
Vědět, že mám větší cenu než na jednu noc. Uvědomila jsem si cenu svého života.
Obrázky, protože když někdo uvidí ty obrázky, tak mu ta rizika a tak spíš dojdou, než když
se o tom jen mluví.
Donutilo mě to zamyslet se nad sebou, co vlastně chci!
Skoro všechno, hlavně ty drogy a ten AIDS, ty pohlavní nemoci a potrat.
Nejvíce mě zaujaly příběhy lidí, co si prožili nebo prožívají, jak se s tím vyrovnali a dozvěděla
se vše podstatné o pohlavních nemocech.
Nejvíce mě zaujalo vyprávění o potratu.
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otázka:

potřebují mladí lidé podporu, aby zůstali sexuálně zdrženliví?

odpovědi:
•
•

•
•

Ano. Je důležité uvědomit si, že život žiju sama za sebe.
Ano, abych začala věřit sama v sebe a hlavně abych neriskovala svoje pocity a abych si nezkazila svoji budoucnost.
Uvědomili jsme si, co sami pro sebe znamenáme a co znamenáme pro lidi kolem nás.
Člověk si po takové přednášce uvědomí své hodnoty a začne si vážit sám sebe.

Graﬁcké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími.
Myslíte, že by mladí lidé měli slyšet tento program?
pražské ZŠ
počet dospívajících: 329

Mimopražské ZŠ
počet dospívajících: 294

12%
87%

8%

1%

pražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 220

92%
Mimopražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 335

12%
87%

11%

1%

88%
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doplnil program vaše poznatky o aIdS a jiných sexuálně přenosných nemocech
a nebezpečích?
pražské ZŠ
počet dospívajících: 329

Mimopražské ZŠ
počet dospívajících: 294

10%
89%

4%

1%

pražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 220

96%
Mimopražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 335

10%
89%

14%

1%

86%

pomohl vám program uvědomit si důležitost a hodnotu předmanželské sexuální
zdrženlivosti a závazku věrnosti jednomu partnerovi ve vašem životě?
pražské ZŠ
počet dospívajících: 329

Mimopražské ZŠ
počet dospívajících: 294

15%

14%

85%

86%

pražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 220

Mimopražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 335

18%
81%

1%

23%
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Myslíte, že mladí lidé potřebují větší podporu, aby zůstali sexuálně zdrženliví?
pražské ZŠ
počet dospívajících: 329

Mimopražské zš
počet dospívajících: 294

14%

16%

86%

84%

pražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 220

Mimopražské SŠ a SoU
počet dospívajících: 335

23%

15%
82%

3%

77%
ANo

ne

nevíM

4. 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.
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5. Sex a LáSka aneb Jak vÉST naŠe dĚTI ve vĚkU 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 několik desítek. 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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odbornÉ SeMInáře dvpp
Semináře jsou určeny metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům, výchovným
poradcům, vychovatelům a organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.

přehled seminářů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (základní seminář)
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (odborný kurz)
Výchova charakteru jako esence výchovy
Příprava na manželství a rodičovství
Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
Prevence kouření dospívajících
Prezentace programů CEVAP

V

roce 2007 jsme uskutečnili celkem
12 odborných seminářů, kterých
se účastnilo 505 pedagogických a výchovných
pracovníků.
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odborné semináře

počet dní/hodin

počet účastníků
(učitelů/studentů)

Příprava na manželství a rodičovství

2/16

24

Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve
školách

3/25

39

Prevence kouření dospívajících (školení lektorů)

1/6

54

Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob
a těhotenství dospívajících (školení lektorů)

2/16

25/12

Příprava na manželství a rodičovství

2/16

34

Výchova charakteru jako esence výchovy

2/16

15

Prezentace programů CEVAP (Praha 3)

1/3

3

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
– 8. ročník

3/25

60

Prezentace programů CEVAP

1/8

3

Prezentace programů CEVAP
(Státní zdravotní ústav, Praha)

1/6

94

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v
mateřské škole

1/8

62

Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve
školách

3/25

80

22/170

505

ceLkeM
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příprava na manželství a rodičovství

ohlasy účastníků:
• Úžasná atmosféra, co je řečeno slovy, je i za nimi, laskavost, úcta, něha, láska. Ze všech
seminářů, které jsem zažila, byl pro mne tento seminář největším zážitkem, byl mi ušit tzv.
„na míru“. Mateřský přístup. Profesionalita, která prochází žaludkem.
• Rozhodně nepromarněné dny a čas. Děkuji organizátorům za precizní práci a setkání s milým světovým člověkem, p. Prekopovou.
• Velice pěkný. Určitě budu získané poznatky předávat dál kolegům a žákům. Velice děkuji
za přednášku J. Prekopové. Atmosféra byla milá, pozitivní. Organizace vzorná.
• Přinesl netradiční, odvážný a pravdivý pohled na sexualitu člověka. Přednáším pro 7. a 9.
třídu ZŠ, připravuji snoubence před sňatkem a v poradně se setkávám často s partnerskými
problémy. Tento seminář mi bude velkým přínosem ve všech těchto oblastech. Samozřejmě
i pro můj soukromý život!

Praktická ukázka řešení rodinné situace
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rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

ohlasy účastníků:
• Seminář se mi velice líbil, nedá se popsat na pár řádek jak moc. Velice se mi líbil přístup pana
Martínka, že dokáže tolik teoretických věcí podat tak atraktivně. Velice zajímavé. A moc
pro mě přínosné pro další moji práci lektora primární prevence.
• Velice kladně hodnotím, pro mne veliký přínos, mohu předat na školy v celém správním
obvodu – ředitele škol a následně učitele doporučení na tento seminář. Nejlepší seminář
za mou kariéru.
• Velmi chci poděkovat za úžasnou prezentaci. Jasné, srozumitelné, záživné, vyčerpávající,
motivující k dalšímu zjišťování. Děkuji, děkuji, děkuji.
• Seminář hodnotím velmi příznivě, velká část informací je pro mne novinkou. Osobnost pana
Dr. Martínka je mimořádná, velmi pozitivní a dodává chuť do další práce. Výborné, cením
si správného pojmenování problému, konkrétních příkladů, osobních zkušeností, názorné
a poučné.
• Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých a nových věcí. Doufám, že je využiji s maximální
efektivností, která bude ku prospěchu našeho zařízení! Jsem ráda, že jsem se tohoto semináře
mohla zúčastnit, považuji ho za velký přínos v mé další práci. Smekám před p. Martínkem,
velice dobře dělá svou práci.
• Téma bylo přínosné pro moji práci – objasnění proč se někteří účastníci našich programů
chovají agresivně a jinak „neobvykle“. Také mi to dalo pohled do budoucnosti, už vím,
co dělat nebo nedělat ve výchově dětí kolem mě. Ujasnila jsem si a prohloubila některé skutečnosti, se kterými se setkávám téměř každý den. Také mohu zodpovědět víc otázek, které
mi učitelé ze škol pokládají. Výborné pro odhalení – sociometrie – poprvé, kde mi dal někdo
takový návod. bylo to vynikající, přínosné. Školení by mohlo být častěji, abychom na něj
mohli posílat více učitelů.
• Domnívám se, že by tímto kurzem měli projít všichni učitelé, učící alespoň 5 let. Je velkým
přínosem.
• Pro mě aktuální téma – jde o nejčastější sociálně-patologický jev, se kterým se ve své práci
výchovné poradkyně setkávám. Perfektní, pěkné materiály s podrobným návodem, toto často na seminářích chybí. Děkuji.
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Účastníci semináře Rozpoznávání a řešení agresivity
a šikany ve školách, SZÚ, Praha, březen 2007

PaedDr. Zdeněk Martínek

prevence hIv/aIdS, pohlavních chorob těhotenství dospívajících

ohlasy účastníků:
Po stránce obsahovéje seminář na velmi vysoké úrovni, oceňuji lidský přístup, pozitivní hodnotovou
orientaci. Špičkoví odborníci, oceňuji vstřícnost.
Program je super. U spousty zajímavých témat se střetlo více názorů.
Tento program se musí dostat do všech typů škol. Velký přínos informací, zkušeností. Velmi důležité
téma. Skvělé. Hodnotím prostor pro diskusi.
Vhodné propojení témat semináře. Stále skvělé a potřebné téma. Inspirující. Vysoký standard.
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Účastníci semináře Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob
a těhotenství dospívajících, SZÚ, Praha, březen 2007

MUDr. Marcela Rozehnalová se studenty
SZŠ Ruská, Praha 10

RNDr. Marie Brůčková, CSc. – vedoucí NRL AIDS

Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. – vedoucí AIDS centra Praha
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výchova charakteru jako esence výchovy

ohlasy účastníků:
• Pro mě měl seminář především osobní přínos, protože mě utvrdil a podpořil v potřebě rozvíjet osobnostní a duchovní hodnoty mezi mladými lidmi a dodal mi odvahu se opět do toho
v naší škole pustit.
• Seminář hodnotím jako přínosný pro můj osobnostní rozvoj – přivítala bych více praktických rad, typů a podnětů pro pedagogickou praxi.
• Seminář splnil moje očekávání. Velmi vhodně volená témata od vědeckého pohledu
až po praktické využití v pedagogické praxi.
• Přínosné, hodnotné, odborné, znalostní. Velmi příjemné prostředí, dobře vedeno, organizace výborná.
• bavilo mě propojení různých expertních pohledů (medicínských, psychologických, filozofických).

Seminář Výchova charakteru jako esence výchovy, SZÚ Praha, červen
2007
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rizikové chování dospívajících a jeho prevence – 8. ročník

program semináře:

Zákonitosti a principy smysluplného života
(MUDr. M. Rozehnalová, CEVAP)
příčiny a řešení konﬂiktů
(MUDr. M.Rozehnalová, CEVAP)
výchova ke svobodě, odpovědnosti a smyslu - úkol rodiny a školy, jejich možnosti a úskalí
(Doc. PhDr. Karel balcar, CSc. , Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
násilí na dětech v rodině, škole, komunitě a společnosti, rizikové a ochranné faktory,
možnosti školy. dating violance.
(MUDr. Eva Vaníčková , CSc., Ústav zdraví dětí a mládeže, UK – 3.lF)
postmoderní doba a její charakteristika. odraz postmoderní doby v chování dospívajících,
výchova k odpovědnosti
(Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., katedra OV a filosofie, UK PedF Praha)
kořeny psychopatologie a poruch osobnosti ve vztahu k výchově v rodině a ve škole
(Mgr. Katarína Durecová, 3. lF UK)
WaIT – vrstevnický program prevence aIdS
cevap – představení organizace a programů
primární prevence pro děti a dospívající

eminář Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
SZÚ Praha, říjen 2008
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ohlasy účastníků:

Zákonitosti a principy smysluplného
života
•

•
•

Metodicky velmi dobře připraveno – písemný podklad usnadnil lepší orientaci
v daném tématu. Projev jasný, srozumitelný.
Přednáška přínosná, zajímavé informace
uvedené na konkrétních příkladech.
Přednáška dobrá – je důležité mluvit
o těchto tématech. Jen by to měly slyšet
děti-nevím, jak to budou umět učitelé
zprostředkovat. Autorita kantorů je teď
malá, moc dětí se na ně neobrací, mají-li
osobní problémy. Možná jsou i přítomní
zde výjimkou. Oceňuji osobní svědectví,
srozumitelnou, jasnou řeč.

MUDr. Marcela Rozehnalová

•

•
•
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
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příčiny a řešení konﬂiktů

Tyto přednášky jsem vnímala jako vhodný
vstup do celého semináře, jako inspiraci pro
přemýšlení o daných věcech, hodnotách v životě. Donutily mě se pozastavit a zamyslet
na věcmi, nad kterými se nezamýšlím denně.
Tak díky za Váš přístup k nám, Vaše ideály
a Váš optimismus, který je nakažlivý.
Moc přínosné do osobního života.
Přednáška přinesla nejen sondu do problematiky konfliktů, ale také způsoby, jak konflikty řešit s ohledem na další růst osobnosti
jedince.

ODbORNÉ SEMINÁŘE DVPP

výchova ke svobodě, odpovědnosti a smyslu - úkol rodiny a školy, jejich
možnosti a úskalí
•
•
•

MUDr. Eva Vaníčková , CSc.

Přednáška mi potvrdila to, co se snažím dětem ve škole předat. To, že na rodině velice
záleží a vše z ní vychází.
Výborné pro uvědomění si jednotlivých etap
života v rodině a jejích specifik.
Přednáška dobrá, význam pro mě měla spíš
jako jízdní řád pro vlastní rodinu.

násilí na dětech v rodině, škole, komunitě a společnosti, rizikové a ochranné
faktory, možnosti školy. dating violance.
•
•
•

Velmi zajímavé a v dnešní době aktuální
téma. Pěkně prezentováno a doplněno
příklady.
Přednáška otevřela obzory v oblasti
předcházení násilí a rozpoznávání násilí
v rodinách.
Pěkně připravené, poučné, se spoustou
nápadů pro pedagogy i rodiče. Velmi přínosné, hodnotné.

Mgr. Katarína Durecová

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

postmoderní doba a její charakteristika.
odraz postmoderní doby v chování dospívajících, výchova k odpovědnosti
•
Pro mě nejvíce oslovující řečník a přednáška. Konečně hluboká a vyčerpávající sonda
do problematiky postmoderní společnosti
a úkolů vzdělávajících pracovníků.
•
Vysoce odborná a bravurně zvládnutá
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a uchopená přednáška, náročná na pozornost. Můj největší zážitek.
• Paní profesorka přinesla mnoho podnětů. Dokázala na problém ukázat z nadhledu a v širším
kontextu. Vzbudila také zajímavou diskusi – myslím, že to bylo téma, které velmi rezonovalo.
Velmi přínosné.
• Nádherné! Těžké na pochopení, nutí k přemýšlení a zamyšlení, lze zde nalézt řadu odpovědí
na bolesti dnešní doby a stavu společnosti. Děkuji.

kořeny psychopatologie a poruch osobnosti ve vztahu k výchově v rodině
a ve škole
•
•
•
•

Velice praktické. Pro práci s našimi klienty užitečné.
Na tuto problematiku bychom potřebovali více času, probrat více do hloubky.
Přínosné téma, mohlo být pro ně víc prostoru, srozumitelně podané. Přednášející výborná.
Děkuji.
Zajímavá přednáška se zajímavými kasuistikami. Pomohlo by mi více se zaměřit na studenty,
jak s nimi pracovat.

WaIT – vrstevnický program prevence aIdS
•
•
•

líbí se mi, že skupina mladých je schopná a ochotná dát najevo svůj názor na sexualitu v dospívání, který není „v duchu doby“ .
Veselou a hravou formou sdělené důležité informace pro mladé lidi.
Přeji hodně, hodně zapojených dětí. Držím palce!
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WaIT - vrSTevnIcký proGraM prevence aIdS
•
•

Klub CEVAP – besedy podporující rozvoj osobnosti, charakteru, nácvik řešení konfliktů,
vedeny v duchu přípravy na partnerství, víkendová setkání.
Příprava a zahájení vrstevnického projektu „WAIT“ – 10denní letní soustředění britských
a českých studentů.

Klubová setkání

cevap klub /WaIT
CEVAP klub /
WAIT víkendová
soustředění, letní
soustředění

58 setkání
duben
srpen
září
říjen
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162 hodin

Zapojeno 20 dospívajících

3 dny
10 dní
3 dny
1 den

Počet dospívajících:
6
13
16
9
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Beneﬁční koncert na podporu WAIT, červen 2007, kostel „U Salvátora”
Hráli studenti Pražské konzervatoře
Program připravila členka WAIT týmu, Eva Kačírková (housle, zpěv).

WaIT
kdo jsme
•
•
•
•

WAIT je vrstevnický program zaměřený na prevenci HIV/AIDS a dalších sexuálně přenosných chorob.
Pilířem celého programu je tým mladých lidí, kteří dělají divadelní, taneční a pěvecká vystoupení na základních a středních školách.
Prostřednictvím jednotlivých představení členové WAIT týmu prezentují myšlenku sexuální zdrženlivosti dospívajících jakožto nejspolehlivějšího způsobu ochrany před virem
HIV a ostatními SPCH a přípravy na oboustrannou manželskou věrnost.
Snažíme se vést mladé lidi k tomu, aby si uvědomili skutečnou hodnotu svého života,
lásky a sexuality.
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historie
•
•

•

•
•
•
•

V září 2001 založil Dr. Chang Shik yang ve Washingtonu D. C. novou organizaci, kterou
nazval W.A.I.F (Washington AIDS International Foundation). Její členové začali přednášet na školách a ve vzdělávacích centrech problematiku HIV/AIDS.
V březnu 2002 se k WAIF organizaci připojila Kate Tsubata a začala úzce spolupracovat
s jejím ředitelem. brzy byla inspirována natolik, že se rozhodla shromáždit skupinu mladých lidí, kteří by předávali dál poselství sexuální zdrženlivosti a pomohli tak zastavit další
šíření viru HIV.
V červnu 2002 se Kate setkala s hrstkou mladých lidí z Marylandu, aby společně dali
dohromady první taneční vystoupení pro školy. Aby každý člen týmu mohl využít svých
vlastních talentů, sestavili představení z různých druhů tanců (break dance, hip-hop, balet,…), ke kterým později přidali i pěvecké, scénické a divadelní části.
Nejpůsobivější na celém vystoupení byl fakt, že si mladí lidé uvědomili, že každý z nich
se může zapojit do boje proti HIV/AIDS. Týmová práce mladých lidí má velkou sílu. Pan
profesor Matějček hovořil o tom „udělat něco s někým pro někoho.“
Na základě tohoto představení se z WAIF postupně vyvinul WAIT (Washington AIDS
International Teens).
Od té doby prostřednictvím více než 800 představení WAIT tým oslovil přes 100 000
lidí. Krátce na to se program rozšířil po celé Americe a postupně se dostal i do některých
evropských, afrických a asijských zemí, kde byly vytvořeny další WAIT týmy.
V Evropě působí WAIT od roku 2005. První zemí, kde se WAIT jako vrstevnický program prevence WAIT rozšířil, byla Velká británie, dále potom Irsko, Česká republika
a Rakousko.
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pravidla
•

•
•
•

WAIT je program, který společnosti prezentuje určité hodnoty. Snaží se dospívajícím sdělit, proč by si měli vážit svého života, lásky a sexuality. Proto se členem WAIT týmu může
stát jen ten, kdo tyto hodnoty sám vyznává a kdo se jimi také řídí ve svém vlastním životě.
WAIT má svá jasně stanovená pravidla, která všichni členové týmu musí respektovat.
Pravidla tu nejsou proto, aby někoho omezovala. Naopak - mají sloužit k rozvoji charakteru a osobnostnímu růstu každého z členů týmu.
Jejich prostřednictvím se učíme respektovat jeden druhého i sebe samotné. Učíme se oceňovat svou práci i práci lidí okolo nás. Učíme se nevzdávat věci předem a v neposlední
řadě se učíme týmové spolupráci.

vystoupení
•
•

Jednotlivá vystoupení děláme na základních a středních školách, v mládežnických klubech
nebo na veřejných prostorách.
Celý program trvá cca hodinu a skládá se z taneční, pěvecké a dramatické části a závěrečné
diskuse.

V

České republice odstartovalo činnost WAIT společné letní soustředění britských a českých
studentů v srpnu 2007. Na jeho přípravě pracovala intenzivně Jana Rozehnalová a Eva
Kačírková v rámci klubové činnosti CEVAP pod vedením MUDr. Marcely Rozehnalové od dubna
2007. britský tým trénoval české studenty a předával jim své zkušenosti.
V průběhu letního soustředění WaIT (srpen 2007, Zbraslavice) zkušený britský a začínající
a český WAIT tým uskutečnily společně 13 veřejných představení (písničky, tanec, scénky, break
dance) na letních táborech v povodí Sázavy, na náměstí v Kolíně pod záštitou místostarosty města,
MUDr. Pavla Hoffmanna, v zámeckém areálu ve Zruči nad Sázavou , na Jungmannově náměstí
v Praze.
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Poselstvím čisté lásky bylo osloveno 700 dospívajících, kteří po skončení programu měli možnost diskuse a obdrželi slib na podporu vědomí hodnoty svého života a lásky.

Letní soustředění WAIT, hry na podporu týmové spolupráce - srpen 2007

Představení WAIT, Zbraslavice

WAIT - narozeninová oslava - září 2007

Před představením WAIT, areál Zručského zámku
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Setkání WAIT týmu

Vystoupení pro učitele v SZÚ, Praha

V průběhu posledního čtvrtletí roku 2007 uskutečnil nově vzniklý český WAIT tým 5 veřejných
vystoupení:
1. 1.29.9.2007 - Železná u berouna (16 studentů - Hope Praha)
2. 2.2.10.2007 - Státní zdravotní ústav, Praha – seminář CEVAP – prezentace programů CEVAP
učitelům, vychovatelům, výchovným poradcům a metodikům prevence (70 účastníků)
3. 3.7.10.2007- Státní zdravotní ústav, Praha – 8. ročník semináře Rizikové chování dospívajících
a jeho prevence (60 účastníků)
4. 4.30.11. 2007 - ZŠ laudova, Praha 6 (2 představení pro žáky 8. tříd – 22 and 23 účastníků,
po představení diskuse s žáky, předání slibu na podporu vědomí hodnoty života a lásky)

Víkendové soustředění WAIT, září 2007, Železná.

Víkendové soustředění WAIT, Železná.
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Představení WAIT , ZŠ Laudova, listopad 2007

WAIT , ZŠ Laudova, listopad 2007

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. 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.
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FInancování cevap v roce 2007
Financování CEVAP je zajišťováno v souladu se zákonem vícezdrojově. Základ financování v roce
2007 činily tržby z prodeje služeb (45,03%) a státní dotace ( 42,91%).

výdaJe v TISících kČ (ZaokroUhLeno)
podíl

kč
Spotřeba materiálu

164

9,09

40

2,22

1089

60,37

Mzdové náklady

338

18,74

Zákonné sociální pojištění

100

5,54

Zákonné sociální náklady

2

0,11

daň silniční

2

0,11

10

0,55

kurzové ztráty

2

0,11

Jiné ostatní náklady

8

0,44

59

3,27

1804

100,00

cestovné
ostatní služby

ostatní náklady

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
ceLkeM
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výnoSY v TISících kČ (ZaokroUhLeno)
kč

podíl

Státní dotace

729

42,91

MpSv

689

40,55

MZ

40

2,36

dary ﬁnanční

90

5,30

Tržby z prodeje služeb

765

45,03

Tržby za vlastní výrobky

107

6,30

8

0,47

1699

100,00

Jiné výnosy
ceLkeM

hoSpodářSký výSLedek - ZTráTa: 105
Naše poděkování patří všem poskytovatelům finanční i morální podpory.
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