Motto:
„Většina lidí chápe lásku ve významu být někým milován a ne jako vlastní
schopnost někoho milovat.”

Erich Fromm, Umění milovat

Zahájení sexuálního života bez zralosti srdce vede k pozdějším problémům
s intimitou.

Viktor Frankl
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ÚVodní SloVo řEdItElky cEVap
Vážení přátelé!

J

e mi potěšením podělit se s Vámi o výsledky činnosti Centra etické
výchovy a prevence sociálně patologických jevů (dále
jen CEVAP) v roce 2008.

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 2008 jsme v naší nabídce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) měli zařazeno sedm typů odborných seminářů, toho šest
akreditovaných MŠMT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících
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
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O

d roku 2000, kdy jsme začali odborné semináře DVPP pořádat, do konce roku 2008 jsme
uskutečnili celkem 80 odborných seminářů, kterých se zúčastnilo 2425 učitelů, metodiků
prevence 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.
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 roce 2008 jsme vydali sborník k 9. ročníku odborného semináře Rizikové chování dospívajících
a jeho prevence.
Nadále jsme rozvíjeli klubovou činnost CEVAP, která se v roce 2008 soustředila především na vrstevnický projekt prevence AIDS „WAIT“.
Obdobně jako v loňském roce se na nás obrátila Prešovská univerzita a v rámci projektu EU Leonardo u nás po dobu tří měsíců stážovali 2 studenti Filosofické fakulty, oboru etika, kteří zde získávali
praxi pro svůj obor. 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 a firmě Micropel za sponzorství. Bez této podpory by naše
činnost byla velice obtížná.
Upřímně děkuji mým spolupracovníkům, zvláště mé dceři Janě a studentce Pražské konzervatoře
Evě Kačírkové, které se intenzivně podílely na vedení a rozvoji vrstevnického projektu WAIT, za jejich neúnavnou práci, spolehlivost a nasazení. Dále děkuji všem dospívajícím zapojeným do českého
WAIT týmu za odvahu jít „proti proudu“ a předávat svým vrstevníkům poselství hodnoty života, lásky
a sexuality.
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V neposlední řadě děkuji mému manželovi a dětem za podporu a trpělivost.
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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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

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 po-
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drobně 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.
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)
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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.
Cena programů CEVAP: 400 Kč/hod
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,…)
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 ro-

9

nabídka CEVAP v roce 2008

dinou, 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“

--

--

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
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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

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“
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Seminář Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících,
SZÚ Praha, březen 2008

-

-

•

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
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•

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:
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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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

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.

Seminář Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách, SZÚ Praha,
listopad 2008
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Hra na cizince
Seminář Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

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: 25 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 L
MD.
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.
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
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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.
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
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•

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

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.

Doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc., FF UK Praha, Katedra pedagogiky

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. , PedF UK, Praha
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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

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

Sexuoložka MUDr.Růžena Hajnová, Brno
Seminář Příprava na manželství a rodičovství,
CEVAP, duben 2008

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
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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: 16 hodin

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
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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 VrStEVnIcký prograM prEVEncE
hIV/aIdS WaIt

V roce 2008 proběhlo druhé mezinárodní letní soustředění za účasti studentů z České republiky,
Velké Británie, Švýcarska a Slovenska.

Vystoupení mezinárodního WAIT týmu
v areálu zámeckého parku, Zruč nad Sázavou

Jana a Eva – vedoucí WAIT

Oslava narozenin

Vánoce 2008
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V

roce 2008 lektoři CEVAP odpřednášeli 167 hodin v 94 třídách ZŠ, SŠ a SOU. Programů primární prevence ve školách se zúčastnilo 1601 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 1113 dětí a dospívajících. Někteří si slib vzali i pro svého partnera
nebo partnerku.

23

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

program

účastníků

tříd*

hodin

slibů**

dospívám (2 hod)

210

13

22

229

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

645

41

65

319

kouření? tvá volba!
(2 hod)

531

25

50

496

Moudrost v lásce
(3x2 hod)

215

15

30

69

cElkEM

1601

94

167

1113

* Programy Free Teens a Moudrost v lásce počítány jako jejich jednotlivé části (FTI, FTII, MLI, MLII, MLIII), Škola pro sluchově postižené – účast
skupiny 7.-9. tř. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ
** 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

Škola pro sluchově postižené, Praha 5, Radlická

ZŠ J. z Lobkovic, Praha 3

ZŠ Laudova, Praha 6

ZŠ Pacov
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Seznam škol, v nichž v roce 2008 proběhly programy CEVAP
prezentované našimi lektory:

ZŠ Jiřího z Lobkovic, Praha 3
ZŠ Havlíčkovo náměstí, Praha 3
ZŠ Meteorologická, Praha 4
ZŠ Laudova, Praha 6
ZŠ Vachkova, Praha 10, Uhříněves
ZŠ Králův Dvůr, Počaply
ZŠ Kremnická, Kutná Hora
ZŠ Lysá nad Labem
ZŠ Jungmannovy sady, Mělník
ZŠ Bezručova, Městec Králové
ZŠ Nám. Svobody, Pacov
ZŠ Pod Svatou horou, Příbram
ZŠ Roztoky, Školní náměstí
ZŠ Semice
SŠ Havlíčkovo náměstí, Praha 3
Gymnázium Heyrovského, Praha 5
Škola pro sluchově postižené, Radlická, Praha 5
SŠ Weilova, Praha 10
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P

rogramy CEVAP byly prezentovány rovněž jinými subjekty, a to na základě vyškolení a pronájmu programů. V roce 2008 programy CEVAP užívalo 7 externích lektorů, kteří v průběhu
60 hodin oslovili celkem 460 žáků a studentů z 25 tříd.
Seznam škol, v nichž v roce 2008 proběhly programy cEVap prezentované externími lektory:
ZŠ Zborovská, Tábor
ZŠ Želiv
ZŠ Trutnov-Voletiny
SOŠ a SOU Moravský Krumlov
ZŠ Nová Ves
ZŠ Nový Bor
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
27 000 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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ohlaSy a ZkUŠEnoStI:
V průběhu programu se děti hodně ptají. Mají možnost se ptát přímo nebo napsat svůj dotaz na papírek. Jeden desetiletý chlapec se zeptal: „Je rozmnožování slušné nebo sprosté?“. Zajímavá otázka.
Ještě zajímavější ale je, proč tuto otázku položil! Jeho otázka přesně vystihla zmatek, který v sobě děti
mají. Na jednu stranu rozmnožování, jak to onen chlapec nazval, je něco velice vzácného, krásného
a posvátného – nejhlubší intimita mezi mužem a ženou, kteří se vzájemně hluboce a oddaně milují,
možnost početí nového života. Chlapec vidí doma, že tatínek a maminka se mají rádi, maminka přinesla z porodnice malého bratříčka a kojí ho. Na druhou stranu ale je zde pornografie, s níž se děti
setkávají dle mých zkušeností již v cca devíti letech, někdy ale již v šesti nebo sedmi, je zde sexuální
zneužívání, incest (kdy bohužel právě pornografie působí na děti jako návod, přestože si to bohužel
dokonce někteří odborníci buď neuvědomují nebo nechtějí – ať již z jakýchkoli důvodů - připustit!),
prostituce, nucená prostituce. a nakonec nejvulgárnější nadávky, které jsou opět spojeny s lidskou sexualitou a pohlavními orgány. Jaký zmatek toto vše v dětech vyvolává? To vystihl právě tento chlapec
svým dotazem. Pohlavní orgány jsou hranicí mezi nebem a peklem a je jen na nás, zda z našich vlastních pohlavních orgánů uděláme nebe nebo peklo a je jen na nás, čemu budeme učit naše děti…
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Otřesnou zkušeností pro mě byla druhá třída v malém městečku Středočeského kraje, kde si učitelé
objednali speciální program sexuální výchovy pro sedmileté děti, u kterých našli deníčky a památníčky
plné nejvulgárnějších výrazů týkajících se sexu a pohlavních orgánů. Tato „psaníčka“ byla ozdobena
motýlky, srdíčky a květinkami. V době pohlavní latence již sexualita těchto dětí byla brutálně devastována. Kdo za to nese zodpovědnost? Rodina, společnost, média, odborníci, kteří obhajují pornografii
jako něco nevinného? Nakonec my všichni – jako rodiče, učitelé, vychovatelé, lékaři a redaktoři časopisů pro dospívající i dospělé. Dopustíme, aby naše děti byly takto devastovány, aby v raném věku
poznávaly lidskou sexualitu v takovéto špinavé podobě?

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.
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!
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Grafické zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími
ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram:
Počet dospívajících: 67 (12-13 let)
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SOŠ a SOU Weilova, Praha
Počet dospívajících: 227 (16-18 let)
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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.
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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.

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).
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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.”

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

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 dvanácti let působení programu Free Teens na území ČR se programu zúčastnilo cca 24 000 žáků a studentů
140 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
Celou podstatou programu nejsou pouhé informace o HIV/AIDS a pohlavně přenosných nemocech a jejich rizicích pro sexuálně aktivní mládež. Dle mé zkušenosti mají dospívající jednak dostatek
možností přístupu k informacím, jednak rizika předčasného sexu a sexuální promiskuity nevztahují
na sebe. Neuvědomují a nepřipouštějí si skutečnost, že mají-li s někým pohlavní styk, mají zároveň
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pohlavní styk se všemi jeho partnery, které kdy měl, se všemi partnery těchto partnerů a se všemi partnery partnerů těchto partnerů. Nepřemýšlejí o tom, že všechny „sexuální suvenýry“ si člověk nese do
svého života. Možná za zamyšlení stojí skutečnost, že stěží kdo by si pochutnal na „jetém“ bonbónu,
či žvýkačce, kterou před ním již mělo v ústech 10 neznámých lidí, každý dá přednost originálně zabalenému. Přesto, co se týče pohlavního styku, mladí lidé se běžně nezamýšlejí nad tím, kolikátí v pořadí
už jsou a co vše, krom erotického zážitku, mohou získat…
Snažím se dospívající vést především k tomu, aby si uvědomili hodnotu sebe sama, hodnotu
své lásky a sexuality, aby si uvědomili, že člověk si ubližuje – ať už je to kouření, alkohol, drogy
či nezávazný sex, tehdy, když nezná svou vlastní hodnotu.
Pokud ale necháme hodnoty stranou a budeme hovořit „pouze“ o zdraví, je důležité, aby si dospívající uvědomili, že největší riziko představují náhodné známosti a náhodný sex s někým, jehož
sexuální historii neznám. Při diskusi na toto téma se ptám: „ Myslíte si, že když bude někdo schopen
se s vámi vyspat a bude vás v lepším případě znát týden, v horším případě jeden večer, že jste první
a jediní nebo jste jedním v řadě? Chcete být jedním v řadě? Když budete mít někoho OPRAVDU
rádi, chtěli byste pro tohoto člověka být první a jediní nebo jaké pořadové číslo byste si dali - tři, pět,
patnáct, padesát, sto padesát?“
Přestože tímto způsobem většinou mladí lidé pod hormonálním tlakem a často i tlakem vrstevníků,
alkoholu, médií a množství erotických podnětů, které se k nim různým způsobem dostávají, běžně
nepřemýšlejí, najednou většina z nich odpovídá (kvalifikovaným odhadem cca 85-90%!), že by si přáli
být první a jediní. Přesto se mi stalo, že jsem přednášela v 9. tř., kde více než polovina by nechtěla být
první, ale alespoň třetí s odůvodněním, že chtějí partnera, který už má nějaké zkušenosti. Odpovědi
těchto dospívajících opět jen dosvědčují skutečnost, že postrádáme jasné pochopení hloubky lidské
sexuality, když ji degradujeme na její biologickou složku a odtrháváme lásku a sex.
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Grafické zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími
ZŠ Jeseniova, Praha 3, 6.-9.tř.
Počet dospívajících: 248 (112 chlapců, 136 dívek)
Myslíte, že by mladí lidé měli slyšet tento program?
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Pomohl vám program uvědomit si důležitost a hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti a
závazku věrnosti jednomu partnerovi ve vašem životě?
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Je pro vás osobně sexuální zdrženlivost přijatelná?
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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.

Ukázky programu Moudrost v lásce:
Zajímavé je, když s dospívajícími pracuji prakticky tak, aby si
sami uvědomili svou hodnotu, své
přednosti, své dobré stránky. Mají
za úkol obkreslit si svou ruku a do
každého prstu napsat jednu svou
dobrou vlastnost. Většinou ti, kteří se tváří jako náramní suveréni,
skončí u prvního nebo druhého prstu a dále nevědí. Nechám
dospívající chvíli pracovat a pak
je vyzvu, aby si navzájem pomohli najít další dobré vlastnosti. Pak
diskutujeme o tom, pro koho byl
úkol snadný, kdo měl těžkosti najít 5 svých dobrých vlastností, jaké to pro ně bylo, když jim pomohli
spolužáci a slyšeli od nich své další dobré vlastnosti. Poté mají za úkol obkreslit svou druhou ruku.
Většinou s úlevou předpokládají, že nyní budou mít za úkol napsat své špatné vlastnosti. Kupodivu
většina dospívajících by zde problémy neměla a byli by schopni na vás vychrlit celý seznam svých
špatných vlastností. Tady je ale zarazím a říkám: „Všichni máme nějaké dobré a nějaké špatné vlastnosti, ale těmi špatnými se nebudeme teď zabývat. Ty vás nikdy neposunou dopředu.“ Proč je pro
dospívající tak snadné vyčíslit jejich špatné vlastnosti? To je otázka na nás, dospělé, na rodiče,
učitele, vychovatele… Kolikrát to, co je dobré, bereme jako samozřejmost? Jak moc chválíme
a jak moc kritizujeme? Jak často cokoli je dobré, snadno přehlédneme a to, co je špatné, naopak
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zdůrazníme? Dokladem je paní učitelka na ZŠ, která měla chlapci, který si sám byl schopen napsat jen
jednu dobrou vlastnost, pomoci najít další. Když jsem přišla k jejich lavici, zaslechla jsem: „No, ale já
si nemyslím, že bys byl zas až tak přátelský.“ Jedinou dobrou vlastnost, kterou si chlapec napsal, paní
učitelka zpochybnila. Upozornila jsem ji: „ Ale paní učitelko, Vaším úkolem je pomoci Martinovi najít
jeho dobré vlastnosti.“. Paní učitelka se začervenala s tím, že zadání nepochopila. Zjevně byla na Martina nastavena negativně. Byl „ve škatulce“ problémových otravných kluků, a tak její okamžitá reakce
byla negativně zautomatizovaná. Po upozornění ale Martinovi opravdu s jeho dobrými vlastnostmi
byla schopna pomoci. O přestávce mi řekla, že to pro ni byla velká škola. Zajímavé je, jak často jsme
automaticky nastaveni na vše negativní a jak je pro nás těžké vidět ať už sami na sobě nebo na druhých něco dobrého.
Do druhé ruky mají dospívající za úkol napsat dalších svých pět dobrých vlastností. Do příštího
setkání mají za úkol zeptat se všech členů rodiny na své dobré (pouze dobré!!!) vlastnosti. Při dalším
setkání pak diskutujeme, jaké to pro ně bylo slyšet o sobě od své rodiny pozitivní věci.
Někdy také dostávají děti zadání napsat alespoň tři dobré
vlastnosti někoho, koho takzvaně „nemusí“. Proč? Je to dobrý
trénink pro manželství. Když
nám náš partner začne „lézt
na nervy“, což se stane alespoň
jednou za manželství snad každému páru, vidíme jeho dobré
nebo špatné vlastnosti? A právě
v této době, kdy většinou vidíme
ty špatné, je moc dobré a užitečné si připomenout ty dobré.

Druhá část programu je zaměřena na partnerské vztahy, na lidskou sexualitu a na
její stránky.
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Ve třetí části se diskutuje o manželství, o zásadách moudrých vztahů, o zralém
řešení konfliktních situacích a také o vlivu pornografie na rozvoj zdravé sexuality
dospívajících.
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Po programu, který probíhal v jedné deváté třídě, za mnou přišel jeden chlapec se slovy: „Já Vám moc
děkuji za to, že jste tady toto vše o pornografii řekla. je to přesně to, co já sám prožívám. Stal jsem
se na pornografii závislý. Mám sice svou holku, ale sex s ní mi nic neříká. Zvykl jsem si sledovat porno
denně. Pokud zvládnu být alespoň týden, dva bez pornografie, je i náš sex o něco lepší. Pornografie
je past a je třeba, aby to mladí lidé věděli.“ Byla jsem vděčna za důvěru a upřímnost, kterou mi chlapec projevil. Jen tak mimochodem – on sám a jeho slečna byli ještě pod zákonnou hranicí pro první
pohlavní styk. Dle mých zkušeností pornografie mimo jiné také urychluje a posouvá hranici prvních
sexuálních zkušeností do nižších věkových kategorií, někteří dospívající mají za to, že v pornografii
načerpají podněty pro vlastní sexuální život, aby nevypadali před svou partnerkou „nezkušeně“.
Bohužel mi i nejednou přišel dopis od dívky, která byla sexuálně zneužitá svým starším bratrem
nebo bratrancem. Často se jedná o děti ve věku 10-12 let! Obrovským rizikem z tohoto pohledu jsou
malé sídlištní byty, kde sourozenci různého pohlaví sdílí tentýž pokoj, nebo dětské domovy apod. kde
je na noční službu často jediný vychovatel, který stěží může uhlídat všechny pokoje.
S pornografií se děti běžně setkávají ve věku 9 let, často bohužel i dříve! Její rizika si bohužel neuvědomují ani někteří odborníci, kteří ji považují za neškodnou – možná proto, že nepracují s dětmi
a nejsou přímými svědky destruktivního vlivu pornografie.
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Ohlasy žáků a studentů a zkušenosti s programem Moudrost v lásce
Dle zkušeností, které jsem učinila v průběhu několika let práce s programem, dospívající při navazování svých prvních vztahů vůbec takto nepřemýšlejí. Ne, že by toho nebyli schopni, ale jednak si často
nesou do života již pokřivený obraz lidské sexuality a partnerských vztahů ze své vlastní rodiny, jednak
všeobecně se v naší společnosti často láska a sex od sebe odtrhávají. Lidská sexualita je pak degradována
na pouhou fyzickou –biologickou stránku sexuality. Do jisté míry je to pochopitelné – pokud člověk
nedá do vztahu celé své já, své srdce, všechna svá očekávání, svou minulost i budoucnost, ale pouze své
hormony a svůj chtíč, chrání do jisté míry sám sebe před zraněním a zklamáním. Mladí lidé si zvykli
„užívat si“, řada z nich na lásku nevěří nebo se bojí věřit. Proč? Vztah rodičů se rozpadl, soused podvádí
sousedku, v televizi každý s každým. Od dětství jsou bombardováni erotickými a pornografickými materiály, které předčasně a nevhodným způsobem dráždí jejich nezralou sexualitu a představují ji v naprosto
nereálném světle.
Vzpomínám si na 13tiletou dívku, která mi řekla: „Já stejně budu jako moje máma – moje máma je už
třikrát rozvedená“. Bohužel už ve svých třinácti letech dělala vše proto, aby tomu tak bylo…
Patnáctiletá Petra mi řekla: „ Stejně každej chlap podvádí svoji ženu.“ na mou reakci: „Ale Peťo, to přece není pravda,“ odpověděla: „Ale já ve svém okolí nic jiného nevidím.“ V tu chvíli jsem jen stěží hledala
slova. Jak má tato dívka, která by si ve svém věku měla snít o svém princi, věřit na lásku?
Jak vůbec můžeme ochránit zdravou lásku, sexualitu a smysl pro zodpovědné partnerství/manželství
a rodičovství pro své děti, pokud my sami jim nejsme příkladem? Pak degradujeme lásku na sex a jediné,
do čeho jsme schopni se pustit, je vyučování pravidel bezpečnějšího sexu. Bohužel ani ten nejbezpečnější
sex neochrání srdce a budoucnost naší mládeže.
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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 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V

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

roce 2008 jsme uskutečnili celkem 8 odborných seminářů, kterých se účastnilo 221 pedagogických a výchovných pracovníků a 6 studentů VŠ (projekt EU Leonardo).
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odborné semináře

počet dní/hodin

počet účastníků
(učitelů/studentů)

prevence hIV/aIdS, pohlavních chorob
a těhotenství dospívajících (školení lektorů)

2/16

19/2

prevence kouření dospívajících (školení lektorů)

1/6

64/2

Výchova charakteru jako esence výchovy

2/16

6/2

příprava na manželství a rodičovství

2/16

10

rizikové chování dospívajících a jeho prevence – 9. ročník

3/25

38

Výchova charakteru jako esence výchovy

2/16

8

hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě
v mateřské škole

1/8

41

rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve
školách

3/25

35

16/128

227

celkem
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Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících

ohlasy účastníků:
• Seminář splnil mé očekávání. Poučné pro můj profesní i soukromý život. (ZŠ Klíček)
• Velice poutavě a pěkně přednesené, velice pěkné návody, jak pracovat s žáky (SŠ Volyně)
• Nové poznatky o nemoci HIV/AIDS, uvědomění si nutnosti vychovávat děti k pocitu zodpovědnosti za svůj život i život blízkých. (ZŠ a MŠ Polnička)
• Seminář mi urovnal moje představy, jak vyučovat sexuální výchovu. Určitě některé příběhy
a poznatky využiju při své výuce. (Gymnázium Nymburk)
• Získala jsem hodně informací, které mi chyběly, mnoho nápadů a témat pro práci s našimi
klienty. (Oblastní charita Třebíč, Centrum prevence)

Účastníci semináře, SZÚ, 10.-11.3.2008

Přednášející Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.

Prevence kouření dospívajících

ohlasy účastníků:
• Seminář hodnotím pozitivně především pro jeho názornost. Přednáška byla koncipována
z hlediska přístupnosti této problematiky dětem a mládeži a byla velmi názorná a logická.
(EKO gymnázium Poděbrady)
• Výborné – informační hodnota, metodická hodnota, dobrá využitelnost ve škole. (Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem)
• Vhodná motivace, množství názorných příkladů, příjemné a přesvědčivé podání lektorky,
rozhodně program vyzkoušíme na naší škole. (ZŠ a MŠ Dolní Kralovice)
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•
•

Zpočátku se mi zdál přístup trochu naivní, ale vzhledem k tomu, že paní přednášející přesvědčila v průběhu dopoledne i mě, tak jsem své hodnocení přehodnotila. Velice přínosné.
(OA HŠ Turnov)
Seminář byl velmi zajímavý. Nabídl mi mnoho motivačních momentů do výuky. Zajímavě
propojené souvislosti, celistvost. Děkuji za materiály. (SUPŠS Železný Brod)

Výchova charakteru jako esence výchovy

ohlasy účastníků:
• Seminář mne obohatil o zatím neznámé poznatky z oblasti výchovy dětí, které mohu
aplikovat ve své práci. Velice fundovaný a především lidský (citový) přístup ve výkladu,
podněcující k výchovné práci a především k optimismu. nové pohledy na hledání těžiště
výchovy, inspirující poznatky z výzkumů a statistiky. (ddŠ liběchov)

Výchova charakteru, 14.-15.4.2008, CEVAP

•
•

•

bylo to příjemné ﬁlozoﬁcké obohacení. chtěla bych poděkovat všem za přínosné myšlenky, které mi utkvěly v mysli… krásná prezentace, kterou by měl shlédnout každý,
kdo vychovává děti. (Výchovný ústav, dvůr králové nad labem)
živé uvedení do problematiky, které bylo plné příkladů a podnětů. Jasné a stručné,
mohlo by být využitelné i pro samotné studenty. Velmi se mi líbila technická podpora
powerpointu. …Úběžníky výchovy se mi líbily a přišly mi přínosné zvláště protože
tématiku výchovy zapojily do systematického rámce. přestože přednáška měla svůj
systém, bylo to přemýšlení kreativní. (SoŠ managementu služeb, praha)
nádhera! Seminář vrchovatě splnil má očekávání, určitě přijedu zase, jestli mě paní ředitelka pustí. děkuji za krásné 2 dny! Myslím si, že budu hodně vzpomínat a čerpat! (ZŠ
Zbiroh)
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příprava na manželství a rodičovství

ohlasy účastníků:
• při své práci jsem v každodenním styku s mladými dospívajícími lidmi, kteří hledají partnera a snaží se navazovat nové a nové kontakty, a proto je tento seminář určitě velkým
přínosem zejména při poskytování rad a pomoci při řešení denních problémů. přednáška
sexuoložky MUdr. hajnové „Zdravý vývoj lidské sexuality – výchova a vzory v rodině“
- výborná přednáška, která mě zaujala svou otevřeností, srozumitelností a praktickými radami, jak mluvit s dětmi a dospívajícími na téma sex a sexualita. téma doc. phdr. pelikána „Formování rodičovských postojů“ bylo velmi zajímavé a prodchnuté lidskostí, život-

Výchova charakteru, 14.-15.4.2008, CEVAP

•

ní zkušeností a důrazem, jakou sílu mají kvalitní vzory mezi lidmi a co všechno dokáže
empatie.téma „Etika lásky a sexuality“ MUdr. rozehnalové krásně ukázalo, jak jsou
láska a sexualita nezbytné součásti života každého jedince a jak neoddělitelně k sobě
v té pravé a čisté formě patří. bohužel konzumní a materiální společnost na tyto poklady
života velice často zapomíná. Všechny přednášky MUdr. rozehnalové (rodina-škola
lásky, Etika lásky a sexuality, příprava na manželství, výchova k rodičovství, příčiny a řešení konﬂiktů a Moudrost v lásce) měly výbornou úroveň a oceňuji její víru v lepší zítřky
v dnešní materiálně zaměřené společnosti, lidskost a upřímnost. (SoŠ a SoU třešť)
Místo srovnaných hodnot, povzbuzení, setkání s lidmi, kteří se potýkají na odborném
poli. kvalitní přednášející, odvaha mluvit o věcech, nepoplatně době. cenné je mluvit
o hodnotách v širších souvislostech. děkuji, že jsem mohla nahlédnout do Vaší práce.
pokračujte – s dětmi je třeba mluvit. ( Svatojánská kolej, VoŠp)
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•

Seminář byl velice přínosný nejen volbou témat a problematiky, ale také volbou přednášejících. děkuji. (ZŠ ležáků, hlinsko)

rizikové chování dospívajících a jeho prevence – 9. ročník
ohlasy účastníků:

PhDr. Alena Plšková, CSc.

Figurky Jája a Pája

násilí páchané dětmi a na dětech (mjr. PhDr. Alena Plšková, CSc., Univerzita T. Bati, Zlín)
•
•

přednáška mne velice zaujala, výklad byl velmi odborný, zajímavý, hlavně příklady z praxe.
(SŠ, oU Česká lípa)
Ucelená, jasná, přehledná přednáška doplněná o zajímavé ukázky z praxe. pro metodika prevence velmi aktuální (aktuální informace o aktuálních zákonech), prakticky využitelné jako
celek. (ZŠ Švermova, žďár nad Sázavou)

Syndrom rizikového chování v dospívání (MUDr.
Marcela Rozehnalová, CEVAP)
•
•
•

Jasné, ucelené, velmi vhodný úvod k obsahu celého semináře. (ZŠ Švermova, žďár nad Sázavou)
Z této přednášky si odnáším některé náměty pro
vytváření projektů a nápady, které zohledním při
tvorbě Mpp. (ZŠ a MŠ bludov)
příjemná a srozumitelná přednáška s příklady z praxe, s prostorem na diskuzi. (SpŠ hradec králové)
MUDr. Marcela Rozehnalová
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charakter, sexualita a zodpovědnost (MUDr. Marcela Rozehnalová, CEVAP)
•

•
•
•

Moc hezky zpracovaná přednáška, moc se mi líbilo apelování na věrnost, zodpovědnost a důležitou věc – mít rád sebe sama. Morálka klesá a nejen dětem, ale i nám, rodičům a učitelům
je třeba připomenout, jak žít pěkný život. (SŠ hotelnictví a společ. stravování, teplice nad
Metují)
Zdůrazňována věrnost v lásce – velmi pěknou a lidskou formou. pohlazení po duši a balzám
na nervy. (SoŠ a SoU kladno, dubská)
takhle jsem o lásce nepřemýšlela. Fandím Vašemu optimismu. tato přednáška mě velice dojala, ale i pobavila. Skvělé. (ZŠ teplice)
tato přednáška se poslouchala „jedním dechem“. Velmi mne toto téma oslovilo a „chytlo za
srdéčko“. paní doktorka o tomto tématu hovořila velmi hezky, laskavě. pěkné!!! ( SŠ, oU Česká lípa)

hIV/aIdS, vývoj situace ve světě a u nás, klinický obraz (Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.,
AIDS centrum Praha)

•
•
•
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.

přednáška mě zaujala. problematika hIV je palčivou
a každá informace přispívající ke konstruktivnímu řešení, stojí za to. (klasické gymnázium Modřany)
Velmi zajímavá přednáška. paní doktorka představila vše
ohledně hIV/aIdS hodně srozumitelně. (Středisko výchovné péče, dobřichovice)
přínosné, pro mne mnoho nového, zajímavého a využitelného. (ZŠ prachatice)

pohlavně přenosné nemoci u dospívajících mládeže, vývoj v Čr v posledních letech, současný
stav (MUDr. Věra Kaštánková., Dermatovenerologická klinika – STD centrum, 1. LF UK a VFN, Praha)
•
•
•
MUDr. Věra Kaštánková

Zajímavé, téma zcela vyčerpáno, využitelné v praxi. (ZŠ
Stará boleslav)
Výborné, zajímavé, věcné, odborné, srozumitelné, velmi
poučné. (Salesiánské středisko mládeže, plzeň)
přehledná a zajímavá přednáška. Jsem rád, že byla zařazena. (Vital centrum brno)
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pěstování sebeúcty u dětí a její význam v prevenci rizikového chování (PhDr. Iva
Reinerová, Mgr. Klára Konvalinová, Člověk člověku, sdružení pro sociální práci a prevenci
patologických jevů)
•
•
•
•

líbilo se mi praktické vedení této přednášky se zajímavými příklady. (SŠ a oU, Česká lípa)
Velmi cenná zážitková forma. (dM liberec)
Velmi působivé, zajímavé a prožitky dobře zapamatovatelné. (Město nový bor)
pěkné, interaktivní změna. program si však nedovedu představit v praxi s dětmi. Myslím, že
by byla třeba i následná terapie s nimi. oceňuji a líbila se mi spolupráce lektorek. (o.s portus,
prachatice)

PhDr. Iva Reinerová, Mgr. Klára Konvalinová

poznámka organizátora semináře: program není v této podobě dětem určen. Jednalo se o
ukázky rodinných modelů – „sochání“ dle Virginie Satirové. Metody mohou používat pouze
lektoři na základě úspěšného absolvování dlouhodobého kursu)
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Česká mládež a alkohol – vývoj situace, současný stav.
patologické hráčství u dětí a dospívajících. prevence závislostí u dětí a dospívajících, preventivní programy a jejich efektivita. (prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.,
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha)
•
•
•
•

Mnoho dalších nápadů pro práci a pomoc problémovým dětem (konečně také trochu legrace v těchto závažných tématech). (ZŠ rošického, Jihlava)
MUdr. nešpor je kouzelník, úžasná přednáška,
nové informace, prakticky podnětné. (ppp olomouckého kraje)
příjemné, osvěžující a podnětné. je mi ctí, že jsem
mohla být na přednášce takového odborníka. SUpEr!! (ZŠ lázně libverda)
asi nejlepší přednáška, kde přednášející populárně
odbornou formou zaujal posluchače. Velice zajímaMUDr. Karel Nešpor, CSc
vé téma. Velký přínos pro práci např. výchovných
poradců a preventistů pro střední školy. důležité praktické ukázky. doporučuji zařadit při
dalších seminářích. hodnocení – výborně! (SpŠ hradec králové)

rizikové chování v oblasti psychosociální – poruchy chování, sebepoškozování,
sebevraždy (MUDr. Pavla Hellerová, Psychiatrická klinika 1. LF UK)
•

•

Zajímavé. Moc si neuvědomujeme to nejhorší.
trochu jsem si zvědomila problém sebepoškozování a sebevražd. budu více sledovat příznaky.
(o.s. portus, prachatice)
Velmi zajímavé, přehledné, vyčerpávající, obohacující. ( ZŠ Švermova, žďár nad Sázavou)

MUDr. Pavla Hellerová
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jako možnost preventivní práce s
dětmi (Bc. Hana Oravcová, o.s. Střed, Třebíč)
•

•

pro SŠ metodika značně přínosné. Velice pěkně připravená prezentace. nedovedu si však představit, jak
učitel supluje funkci rodiny, musel by na to být další
odborník. (ISŠt Mělník)
Zajímavé o tom slyšet. práce s celým systémem
je důležitá. Uvítala bych seznam i dalších organizací, které dělají to samé (pokud jsou). (SVČ lužánky,
brno)

Vystoupení WaIt
•
•
•
•
•

Bc. Hana Oravcová

WaIt – vrstevnický program prevence aIdS
přes velmi ztížené podmínky podala skupina vynikající výkon. Moc se mi to líbilo i jako zpestření semináře – nejvíce snad krásný zpěv. Fandím umělecké skupině WaIt. Snad se bude dále
rozrůstat a vnášet světlo mezi své vrstevníky. (Salesiánské středisko mládeže, praha)
Velmi milé, hezký lidský zážitek. Uvažuji o spolupráci. (ZŠ londýnská, praha)
Skvělý nápad, jak účinně a přitom nenásilně preventivně působit na mládež prostřednictvím
vrstevníků. Vynikající zejména pohybová modelace šíření hIV. přínos pro mou práci – inspirace pro další projekty zaměřené na prevenci. (ZŠ a MŠ bludov)
naprosto nepřekonatelné. bylo by dobré poselství těchto mladých lidí posílat dál. (Středisko
výchovné péče, dobřichovice)

Vystoupení WAIT

56

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP

hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

ohlasy účastníků:
• Seminář na této úrovni jsem ještě nezažila, mám pocit, že chápu naprosto všechno, jelikož se zde mluví nejenom o teorii, ale hlavně o praxi. Je znát, že pan lektor ví, o čem
mluví. (ZŠ a MŠ hrubý Jeseník)
• Seminář byl pro mě velmi přínosný, jeden z nejpříjemnějších seminářů za mé dvacetileté
praxe. (ZŠ a MŠ křinec)
• Veliký přínos – praktické příklady, teorie, psychologické aspekty, velmi aktivně prožitý
den, získání nových pohledů (ppp rakovník)
• Jedna z nejlepších vzdělávacích akcí, vynikající lektor. nové zkušenosti, znalosti obohatí
práci mou i mých kolegyň, kterým je zprostředkuji. (MŠ praha 4)
• Seminář mě příjemně překvapil. dozvěděl jsem se spoustu informací, které jistě využiji
ve své profesi, jako velmi vhodné považuji propojení teorie s praktickými ukázkami. po
stránce nosnosti informací považuji jednotlivá témata za vyrovnaná. doporučím dalším
kolegům i mimo pracoviště. (ppp příbram)

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ,
SZÚ Praha, 24.11.2008, PaedDr. Zdeněk Martínek

Účastníci semináře

rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

ohlasy účastníků:
• Zajímavé bylo Moyerovo členění agrese, snadněji možná pochopím důvod agresivního
chování u některých žáků a možná i u sebe sama. Seminář je velice přínosný pro mě jako
učitele i jako matku. Myslím, že by měl být povinný pro všechny pedagogy. přednášející
se velmi fundovaný odborník s výborným přednesem. Velmi přínosné, netušila jsem,
kolika chyb se může člověk dopustit při špatném vyhodnocení výsledků. (SZŠ brno)
• celkově považuji dr. Martínka za velkého odborníka, profesionála, který propojuje te-

57

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP

orii se svojí praxí, což je výborné! Ví, o čem mluví. těším se na jeho knihu, o které už
teď vím, že bude přehledná, odborně zpracovaná, nebude nudit a každého čtenáře, který
se bude chtít něco dozvědět, osloví! (FpE ZČU, plzeň)
• Jeden z nejlepších, ne-li nejlepší program, který jsem absolvovala. Mnoho věcí člověk
používá intuitivně, spoustu věcí se dozvěděl, ale mnoho věcí dělá špatně! aniž si to uvědomuje. dávám 1. (SŠ a. klara, praha)
• prakticky přehledně pojaté téma – zajímavá klasiﬁkace agresí. Vysoce hodnotím praktické rady – co poradit oběti a co by měla dělat škola. Vysoce hodnotím celé téma – odkrytí
všech možných aspektů šikany, směrů, rady i učitelům, jak se bránit, ale především: odborný pohled na agresora, oběť a kolektiv v jednotlivých stádiích šikany + plus praktické
rady jak jednat s rodiči. Zcela bezkonkurenční přednášející, dobře zorganizovaný seminář. (SoU kyjov)
• Skvěle připravený a vedený seminář. Snad nejlepší, kterého jsem se dosud zúčastnila. líbila se mi řada příkladů z praxe, výměna zkušeností s kolegy z jiných škol a upozornění
na časté chyby, kterých se neproškolení pedagogové dopouštějí. Seminář ukázal cestu
k řešení některých konkrétních případů i na naší
škole. nesmírně působivý byl i ﬁlm a otevřená
zpověď dvou obětí šikany, která přispěla k otevřenější atmosféře mezi účastníky. (gymnázium a JŠ
Zlín)
• Jasné vysvětlení dané problematiky. Mnoho konkrétních příkladů a cenných rad nejen do pedagogické praxe, ale
i do osobního života. děkuji. (ZŠ
Účastníci semináře
a prŠ, kutná hora)
• Seminář na podobné téma jsem absolvoval poprvé,
tudíž se necítím fundovaný vyjadřovat se k jednotlivým
tématům. V obecné rovině musím s radostí konstatovat,
že tento seminář byl nejlepší, který jsem za svých 15 let
pedagogické praxe absolvoval. pro mě, začínajícího metodika školní prevence měl tento seminář nedocenitelný
přínos. Vysoká profesionální i lidská úroveň. (oa,VoŠ
Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách,
cr a JŠ karlovy Vary)
SZÚPraha, 25.-27.11.2008
PaedDr. Zdeněk Martínek
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Klubová činnost
WAIT - vrstevnický program prevence AIDS
WAIT je vrstevnický projekt zaměřený na prevenci HIV/AIDS a dalších SPCH.
•
•
•

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 jakožto nejspolehlivějšího způsobu ochrany před virem HIV a ostatními SPCH.
Snažíme se vést mladé lidi k tomu, aby si uvědomili skutečnou hodnotu svého života, lásky a sexuality.

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.
WAIT má svá jasně stanovená pravidla, která všichni členové týmu musí respektovat.
Pravidla tu nejsou proto, že bychom chtěli někoho omezovat, naopak mají sloužit k rozvoji charakteru každého 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 přibližně hodinu a skládá se z taneční, pěvecké a dramatické části a závěrečné
diskuze.
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Charakter akce

Počet akcí

Počet hod/dní

Počet účastníků

Odpolední setkání
WAIT

46

138 hodin

243 *

Jednodenní
soustředění WAIT

4

vždy 1 den

26*

Projekt pomoci– pomoc Společnosti pro
ochranu Prokopského
a Dalejského údolí

2

vždy cca 4 hodiny

10*

Dvoudenní
soustředění – zahájení
projektu tong-il-moodo

1

2 dny

10

5 dní

7 členů WAIT+1
trenér z UK
15 dětí Junior WAIT

1

14 dní

11 z Čech
10 z Velké Británie
3 ze Švýcarska
2 ze Slovenska

Soustředění českého
WAIT týmu
v Londýně

1

7 dní

9

CELKEM
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32 dní/ 146 hod

347

Pětidenní soustředění
– trénink WAIT, zahájení Junior WAIT
Mezinárodní letní
soustředění

1

*Součet účastníků všech setkání. Pravidelně se setkání účastnilo 4-12 dospívajících
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pětidenní květnové soustředění WAIT týmu bylo zaměřeno na trénink. Přivítali jsme mezi sebou
trenéra break dance Seana Greavese z Velké Británie.

V průběhu pětidenního květnového soustředění
se uskutečnila 3 veřejná vystoupení pro rodiny
s dětmi, kterých se zúčastnilo celkem 55 rodičů
a dětí z 15 rodin.
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Byla také zahájena činnost Junior WaIt, jehož principem je, že se členové WAIT týmu učí starat
o mladší děti ve věku 6-11 let, učí je pravidlům WAIT a dramatickým, tanečním a hudebním dovednostem.
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Mezinárodní letní soustředění WaIt – Zbraslavice u kutné hory
V průběhu letního soustředění měl mezinárodní tým, čítající 11 dospívajících účastníků Čech,
10 Británie, 3 ze Švýcarska a 2 ze Slovenska, celkem 16 vystoupení po dětských táborech a městech Zruč nad Sázavou, Praha, věznice pro mladistvé ženy ve Světlé nad Sázavou, kdy oslovil poselstvím
čisté lásky a věrnosti 600 účastníků, kteří obdrželi celkem 300 slibů.

Vystoupení ve věznici pro ženy – Světlá nad Sázavou

Vystoupení na Václavském náměstí v Praze
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týdenní soustředění WaIt v londýně - listopad 2008
V dopoledních hodinách jsme měli program zaměřený na výchovu charakteru a několik tréninků tongil-moo-da. V odpoledních hodinách společné nacvičování českého a britského WAIT týmu na Globální
festival míru ( http://www.cevap.cz/docs/wait/WAIT-London.pdf), kterého se se účastnilo cca 3500
účastníků včetně VIP celé Evropy (představení WAIT - viz youtube: http://www.globalpeacefestivaluk.org/index.php?option=com_seyret&Itemid=138&task=videodirectlink&id=1
V rámci Globálního festivalu míru se český WAIT tým také zúčastnil mezinárodního projektu pomoci, který spočíval v čištění řeky.

Dopoledne v parku

Tréninky na vystoupení GPF
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Před vystoupením na Global Peace Festival
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Globální festival míru, Londýn, listopad 2008
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Projekt pomoci v rámci GFM

Rozloučení s Londýnem
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V průběhu roku měl český WaIt tým další představení během nichž atraktivní formou
v podobě písniček, scének, break dance apod. předával mladým lidem poselství důležitosti sexuální zdrženlivosti v průběhu dospívání a následné oboustranné partnerské věrnosti jako vhodné
přípravy na budoucí manželství:
•
•
•
•
•
•

3 představení ve školách (cca 120 žáků),
představení kombinované s přednáškou na semináři o vztazích a sexu pořádaném pro křesťanskou mládež - Sedlčanská rybička (cca 60 účastníků),
vystoupení na kulturním pořadu pořádaném v obci Řitka (cca 120 účastníků),
2 vystoupení v Plzni při příležitosti Mezinárodního dne míru (cca 120 účastníků),
3 vystoupení pro celkem 15 rodin s dětmi,
vystoupení na semináři CEVAP určeném učitelům, vychovatelům, výchovným poradcům a metodikům prevence (30 účastníků)

Vystoupení v ZŠ Lysá nad Labem

Vystoupení – Sedlčanská rybička
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Vystoupení v Řitce

Den míru 2008, Plzeň

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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IV. ZaháJEní oSobnoStní VýchoVy – proJEkt tong-IlMoo-do

Zahájena dvoudenním tréninkem za přítomnosti mistra tongil-moo-da z Velké Británie – utváření
harmonické osobnosti prostřednictvím bojového umění. Fyzické dovednosti a schopnost ovládat své
tělo jde ruku v ruce s osobnostní výchovou, která se zabývá tématy jako např.:
•
•
•
•
•

Výchova charakteru jako esence výchovy
Životní cíle a kroky k jejich naplnění
Příčiny a řešení konfliktů
Rodina-škola lásky
Příprava na manželství a rodičovství

Dvoudenní trénink tong-il-moo-da

V. SpolUprácE S prEŠoVSkoU UnIVErZItoU – proJEkt EU
lEonardo

V roce 2008 se v rámci projektu EU Leonardo zúčastnila tříměsíční praxe v CEVAP již třetí dvojice
studentů etiky z Prešovské univerzity, kteří se zde učili pracovat s dospívajícími a zpracovávali dotazníková šetření.

Studenti etiky Prešovské univerzity ve škole
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VI. EdIČní ČInnoSt 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

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

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
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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

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

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
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ace je určena metodikům preveniálně patologických jevů,
m, vychovatelům, výchovným
cům, rodičům a všem, kteří
s dětmi a dospívajícími a není
stejná jejich budoucnost.

UDr. Marcela Rozehnalová
EVAP

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

IX. odborný seminář

ň je věnován prostor tomu, jakým
bem působit preventivně a vést
dospívající k uvědomění si hodebe sama a hodnoty života, lásky
ality.

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

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence

átém ročníku odborného semináeme dát prostor našim předním
níkům pracujícím v oblasti zána návykových látkách, v obpohlavních nemocí a HIV/AIDS
asti kriminality.

EDIČNí ČINNOST

Rizikové chování
dospívajících a jeho
prevence

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
9. odborný seminář, SZÚ 8.-10.10.2008
formát A5, 123 stran, ISBN 978-80-86963-05-1, CEVAP 2008

IX. odborný seminář
8.-10. října 2008
SZÚ Praha
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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

Eseje o rodině, manželství a rodičovství
formát A5, 80 stran, ISBN 80-902898-5-1, Free Teens Press 2004

Výchova charakteru jako esence výchovy
formát A5, 120 stran, ISBN 80-902898-7-8, upravené vydání CEVAP 2004

74

EDIČNí ČINNOST

moudrost v lásce aneb Jak se stát pánem dobrých vztahů
formát A4, 80 stran, ISBN 80-86963-00-4, CEVAP 2005

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.

75

EDIČNí ČINNOST

Dívčí meditace - autor miroslav matouš
formát A6, 61 stran, ISBN 978-8086963-03-9, CEVAP 2007

Odkud vyvěrá zřídlo - autor miroslav matouš
formát A6, 62 stran, ISBN 978-80-86963-00-6, CEVAP 2007

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

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 se 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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Financování CEVAP v roce 2008
Financování CEVAP je zajišťováno v souladu se zákonem vícezdrojově. Základ financování v roce
2008 činily tržby z prodeje služeb (44,39%) a státní dotace ( 53,30%). Sponzorství se na financování
podílelo ve 2,31%.
Celkový objem finančních prostředků za rok 2008
NÁKLADY

Projekt MPSV

Vlastní činnost

Náklady celkem

997 080

376 340

a) osobní náklady - celkem

204 793

57 509

mzdové náklady

158 076

44 969

hrubé mzdy

133 476

33 369

24 600

11 600

46 717

12 540

46 717

11 684

OON na DPČ
OON na DPP
jiné mzdové náklady
odvody na sociální a zdravotní pojištění
pojistné ke mzdám
pojistné k DPČ
jiné pojistné

856

b) provozní náklady - celkem
materiálové náklady
potraviny
kancelářské potřeby
vybavení DDHM do 40 tis.
pohonné hmoty
jiné materiálové náklady
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792 287

318 831

69 088

43 132

47 258

13 042

1 826

13 330

851

0

0

0

19 153

16 760

FINANCOVÁNÍ CEVAP V ROCE 2008
nemateriálové náklady

723 199

275 699

14 947

25 099

- cestovné zaměstnanců

7 984

693

- jiné cestovné

6 963

24 406

708 252

169 124

0

29 115

- nájemné

90 980

32 077

- právní a ekonomické služby

26 400

21 000

energie
opravy a udržování

510

cestovné

ostatní služby
- spoje celkem

- školení a kurzy

0

- pořízení DHM do 60 tis.

0

- jiné ostatní služby

590 872

86 932

ostatní náklady

0

80 966

- jiné ostatní náklady

0

80 966

Projekt MPSV

Vlastní činnost

Příjmy celkem

997 080

169 480

Dotace

621 751

0

22 000

5 000

353 329

164 480

0

0

PŘÍJMY

Sponzorské dary
Příjmy od uživatelů
Ostatní příjmy

Hospodářský výsledek : -206 860 Kč
Naše poděkování patří všem poskytovatelům finanční i morální podpory.
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