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MOTTO:

„Mám-li říci, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal 
presidentem, a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povin-
nost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší: že jsem ani 
jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsem věřil a co jsem 
miloval jako chudý študent, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, 
jako reformní politik; že, stoje v moci, nenacházím pro sebe nižádného 
jiného mravního zákona ani jiného vztahu k bližním, k národu a k světu, 
než jaké mne řídily před tím. …. Říkám si, že v tom neustálém zápase 
o lepší příští národa a lidstva stál jsem na straně dobré. To vědomí stačí, 
aby život člověka byl krásný, a jak se říká, šťastný.“ 

Hovory s T. G. M. str. 182-183
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY CEVAP 

Vážení přátelé!

Je mi potěšením podělit se s Vámi o výsledky činnosti Centra etické výchovy a  pre-
vence sociálně patologických jevů (dále jen CEVAP) v roce 2009.

CEVAP je výchovně vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT s platností do 
26.10.2011.

Cílem CEVAP je 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. 

Takovíto mladí lidé se po vstupu do partnerského života stanou pevným a stabilním základem pro harmo-
nické manželství a zodpovědné rodičovství.

Významnou součástí činnosti CEVAP je vzdělávání metodiků prevence sociálně patologických jevů, 
učitelů, výchovných poradců a  vychovatelů. V roce 2009 jsme v naší nabídce v rámci dalšího vzdělávání pe-
dagogických pracovníků (DVPP) měli zařazeno pět typů odborných seminářů, z toho 3 akreditované MŠMT:

Rizikové chování dospívajících a  jeho prevence (1x – 36 účastníků)1. 
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (2x – 8 a 7 účastníků)2. 
Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách (2x – 35 a 16 účastníků)3. 
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole (3x – 40, 26, 27 účastníků)4. 
Prezentace programů CEVAP pro dospívající (40 účastníků)5. 
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Od roku 2000, kdy jsme začali odborné semináře DVPP pořádat, do konce roku 2009 jsme usku-
tečnili celkem 89 odborných seminářů, kterých se zúčastnilo 2 660 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• 

Nadále jsme rozvíjeli klubovou činnost CEVAP, která se v roce 2009 soustředila na vrstevnický projekt 
prevence AIDS „WAIT“, a to především na osobnostní rozvoj členů WAIT. V roce 2009 jsme značně po-
kročili v rozvoji projektu Junior WAIT, který se soustřeďuje na práci s dětmi ve věku 6-12 let. Členové WAIT 
pracovali pod vedením vedoucí WAIT Evy Kačírkové a od září 2009 pod vedením vedoucí Junior WAIT Jany 
Rozehnalové s mladšími Junior WAIT a učili se tak přebírat zodpovědnost za mladší a předávat jim hodnoty, 
kterým se sami učí. 

Rok 2009 byl pro CEVAP poměrně náročný ze dvou důvodů. Milým důvodem pozdržení činnosti CEVAP 
je skutečnost, že se ředitelce CEVAP v srpnu narodila dcera, takže rok 2009 byl obtížnější vzhledem k rizikové-
mu těhotenství a péči o miminko. V tomto roce jsme se proto soustředili na školení nových lektorů. 

Nepříjemným důvodem zbrzdění činnosti CEVAP bylo náhodné zjištění rozsáhlého poškozování dobré-
ho jména organizace na základě rozesílání pomluvného e-mailu, který přišel na MŠMT a odtud byl bohužel 
rozesílán ofi ciální cestou dále, aniž by si MŠMT ověřilo jeho pravdivost a seznámilo se se skutečnou činností 
organizace. Dle dosud zjištěných informací se zdá, že za poškozováním jména organizace se skrývají naprosto 
nesmyslné konkurenční zájmy. V konečném důsledku tak dochází k poškozování cílových skupin – dětí a do-
spívajících. 

Ráda bych vyjádřila poděkování Ministerstvu práce a sociálních věcí za podíl na spolufi nancování projektu 
Zdravá rodina a  fi rmě Micropel za sponzorství. Bez této podpory by naše činnost byla velice obtížná.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY CEVAP 
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Upřímně děkuji mým spolupracovníkům, zvláště mé dceři Janě a studentce Pražské konzervatoře Evě Kačír-
kové, které se intenzivně podílely na vedení a rozvoji vrstevnického projektu WAIT a Junior 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.  Děkuji 
svému novému kolegovi Jirkovi Fictumovi za spolehlivost a plné nasazení do nové práce.

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

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY CEVAP 
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NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 

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, výsledků výzkumů, pří-
běhů, zkušeností odborníků – lékařů, psychologů, podporují možnost hledání ochranných faktorů, které jsou 
podporou v odmítnutí rizikového chování dospívajících. Do všech programů je vhodně a citlivě zakomponová-
na 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 násle-

dující 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 ovliv-

nit 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 ne-
mocnými. 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 rizikové-

ho sexuálního chování dospívajících a jejich následků v podobě HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství 
dospívajících. Zahrnuje zároveň i další aspekty rizikového chování dospívajících v jejich souvislostech, upo-
zorňuje na rizikové a ochranné faktory. Program se skládá ze dvou částí (2 a 3 hodiny v odstupu cca 1 týdne). 
Druhá část je zaměřena na partnerské vztahy, mužské a ženské vnímání světa a role v rodině, těhotenství, vztah 
matka-dítě v průběhu těhotenství, vztah otec-matka-dítě, potřeby dítěte, přípravu na harmonické manželství 
a zodpovědné rodičovství.

 
První část: Žijeme ve věku AIDS • 
Druhá část: Rozhodujete o své budoucnosti • 

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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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 konfl iktům a  učit se je 
řešit, vhodným způsobem pracovat s tím, co si přinášíme z rodiny, porozumět odlišnostem mužského a žen-
ského 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)

Třetí část: 
Vytváření pozitivních vztahů (rozšíření a  doplnění druhé části - dovednost budování plnohodnotných 
vztahů a moudrosti v lásce, rizika a úskalí pornografi e pro dospívající) 

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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5. WAIT - vrstevnický program prevence HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování dospívajících
Program představuje tým dospívajících ve věku 12-19 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. 

6. 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.

Co mohou dělat rodiče?

Philadelphský průzkum vztahu mezi rozhovory dospívajících s matkou a ztrátou panenství/panictví
Dospívající, kteří: 

dostatečně a dobře komunikovali s matkou, 1. 
dostali jasné vedení ve smyslu sexuální zdrženlivosti, 2. 
nebyli podněcováni ke kontrole početí podlehli sexu 12,5 krát méně často než dospívající, kteří nic 3. 
z toho neměli.

 James Jaccard et al., „Maternal Correlates of Adolescent Sexual and Contraceptive Behavior,” 
Family Planning Perspectives, 28:4, July/August 1996.

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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II. NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ DVPP

1. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A  JEHO PREVENCE 

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, sexuo-
logů, venerologů, gynekologů, lékařů AIDS center, odborníků protidrogové problematiky, romské 
problematiky a policejního prezidia, představitelů krizových center (Dětské krizové centrum) a nezis-
kových 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. 

Časová dotace: 25 hodin

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 

Seminář Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, 
SZÚ Praha, říjen 2009

Seminář Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospíva-
jících, CEVAP, březen 2009
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2. PREVENCE HIV/AIDS, POHLAVNÍCH CHOROB A  T�HOTENSTVÍ 
DOSPÍVAJÍCÍCH �ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ�
Akreditace MŠMT – DVPP - č.j. 12 424/2008 -25-229

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, vý- -
voj 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 part-
nerská věrnost, dodržování zásad bezpečnějšího sexu, jeho přednosti a  úskalí. Těhotenství 
dospívajících a možnosti jeho řešení, přednosti a úskalí jednotlivých možností řešení. Man-
želství a rodičovství. Nácvik odmítacích dovedností jako součásti budování zdravé osobnos-
ti dospívajících, kteří sami zodpovědně rozhodují o sobě a  své budoucnosti. 

Časová dotace: 6 hodin

3. PREVENCE HIV/AIDS, POHLAVNÍCH CHOROB A  T�HOTENSTVÍ 
DOSPÍVAJÍCÍCH �ODBORNÝ KURZ� 
Akreditace MŠMT – DVPP - č.j.  12 424/2008 -25-229

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

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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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“ • 

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 proje-
vy 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. Těho-
tenství dospívajících a možnosti jeho řešení, přednosti a úskalí jednotlivých možností řeše-
ní. 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• 

Časová dotace: 15 hodin

4. ROZPOZNÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ AGRESIVITY A ŠIKANY VE ŠKOLÁCH
Akreditace MŠMT – DVPP - č.j.  12 424/2008 -25-229

Seminář určen metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům ZŠ, SŠ, SOU, výchovným po-
radcům a  vychovatelům. 

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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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 rodinné-• 
ho a společenského, apod. ) 
Spouštěče agresivního chování• 
Druhy agresí, řešení agresivity• 
Agresivita a trest – způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu • 
Alternativní možnosti řešení agresivního chování (např. práce s tělem u agresivního jedince)• 

Šikana jako narušení vztahů ve skupině
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 • 

Časová dotace: 25 hodin

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 

                
Seminář Rozpoznávání a řešení agresivity a  šikany ve školách, SZÚ Praha, listopad 2009
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5. HYPERAKTIVNÍ, HYPOAKTIVNÍ A AGRESIVNÍ DÍT� 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 meto-
diky prevence sociálně patologických jevů, vychovatele a výchovné poradce.

Přehled témat :

Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí. Seznámení s variantami chová-• 
ní u hypoaktivního a hyperaktivního dítěte. Spouštěče agresivního chování.                  
Pojem ADHD – LMD – příčiny vzniku. Příčiny perinatální, prenatální, postnatální. Poúrazová • 
LMD.                 
Moyerova klasifi kace 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, pod-• 
pory, 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 hyperak-• 
tivních, 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.        

Časová dotace: 8 hodin

6. VÝCHOVA CHARAKTERU JAKO ESENCE VÝCHOVY

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

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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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 konfl iktů• 

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 dru-• 
hé, resp. jak jsem jimi vnímán)
sociální komunikace (verbální a neverbální), komunikační dovednosti• 
sociální interakce (kooperace, týmová spolupráce)• 
řešení konfl iktů, expozice zátěžovým situacím• 

  Součástí relaxační cvičení, např. tvořivá imaginace, meditace. 

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 svě-
toobčany pečujícími o prostředí, ve kterém budou žít. 

Časová dotace: 15 hodin

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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7. PŘÍPRAVA NA MAN�ELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ

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

Přehled témat :

Příprava na manželství 
Mužská a ženská identita: biologická charakteristika muže a  jeho sociální role, biologická charak-• 
teristika 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• 
Konfl ikty 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 fak-• 
tory, ochranné faktory
Zodpovědnost v sexuálním chování• 
Svoboda a svědomí • 

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 optimál-
ního prostředí pro výchovu dětí, kde se naplňují základní psychologické potřeby dítěte (potřeba identity, bezpečí 
a jistoty, otevřené budoucnosti, smysluplnosti a stimulace). 

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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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  vycho-
vatelé, 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 fotografi e, statistiky, 
kasuistiky). 

Časová dotace: 6 hodin

9. PREVENCE NÁSILÍ NA DĚTECH

Přehled témat :

přednášky – 14 hodin
východiskem jsou výsledky a závěry první světové zprávy o násilí na dětech (formy, výskyt, příčiny, • 
identifi kační markry, rizika, následky týrání a zneužívání dětí v rodině, šikanování ve škole, komerč-
ní sexuální zneužívání dětí ve společnosti, deprivace potřeb v jakémkoli prostředí, vývoj závislosti) 

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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stres, bolest, trauma, dynamika viktimizace, posttraumatická stresová porucha, autodestruktivní a su-• 
icidální chování dětí a dospívajících 
sociálně patologické chování dětí a mladistvých • 
interdisciplinární spolupráce, případové konference, zájem dítěte, krizová intervence - její principy • 
a roviny

dílny – 26 hodin 
základy dramatické výchovy – sociohry, psychohry, prvky dramatické výchovy formou modelové scén-• 
ky krizové intervence jako nejúčinnější formy primární prevence násilí a  sociální patologie 
rozpoznávání emocionální traumatizace dítěte, orientační identifi kace rizikových dětí s cílem věnovat • 
jim speciální pozornost v rámci vyučovacího procesu 
relaxační techniky jako základní nástroj pro práci s dětmi s cílem zvýšit jejich schopnost cílené koncen-• 
trace pozornosti a zvládání zátěže  
program investice do výjimečnosti – princip individuální práce s dítětem ohroženým sociální patologií • 
nácvik jednoduchých technik ke zvládání stresu ve škole • 
skupinová vztahová dynamika dětí a mladistvých, základy systemické práce se skupinou • 
analýza kasuistik a situací ze školního prostředí• 

 

III. KLUBOVÁ ČINNOST - VRSTEVNICKÝ PROGRAM PREVENCE 
AIDS „WAIT“

Dospívající a mladí lidé od 12 do cca 18-20 let zapojení do projektu WAIT se setkávají jednou týdně při pra-
videlných schůzkách a trénincích, dále pak obvykle jednou za měsíc mají jednodenní, většinou sobotní setkání 
a 1-4 vícedenní setkání včetně letního prázdninového soustředění.

WAIT  
je vrstevnický projekt zaměřený na prevenci HIV/AIDS a dalších SPCH.

Dospívající se zde učí znát svou vlastní hodnotu, hodnotu svého života, lásky a sexuality a za využití svého 
hudebního, tanečního, dramatického a jiného nadání tyto hodnoty pak atraktivním způsobem v podobě cca 
hodinového představení předávají svým vrstevníkům. 

Jejich vystoupení je v nabídce CEVAP pro školní mládež.

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 



        
                                       

19

IV. 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 

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 

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, 8. odborný seminář, 
SZÚ 8.-10.10.2007
formát A5, 142 stran, ISBN 978-80-
86963-06-8, CEVAP 2007

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

    
Co se skrývá za sexem dospíva-
jících? aneb Prevence rizikového 
sexuálního chování mládeže a jeho 
následků. Autor: MUDr. Marcela 
Rozehnalová
formát A5, 146 stran, ISBN 80-902898-
8-6, CEVAP 2005 

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence
SZÚ 25.-27.9.2006
formát A5,129 stran, ISBN 80-86963-
02-0, CEVAP 2006

Rizikové chování dospívajících 
a jeho prevence
SZÚ 8.-10.10.2007
formát A5, 142 stran, ISBN 978-80-
86963-06-8, CEVAP 2007

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

prevence

Rizikové chování 
dospívajících a jeho 

prevence

IX. odborný seminář

8.-10. října 2008
 SZÚ Praha

IX. odborný seminář

8.-10. října 2008
 SZÚ Praha

V devátém ročníku odborného seminá-
ře chceme dát prostor našim předním
odborníkům pracujícím v oblasti zá-
vislostí na návykových látkách, v ob-
lasti pohlavních nemocí a HIV/AIDS                  
a v oblasti kriminality. 

Zároveň je věnován prostor tomu, jakým 
způsobem působit preventivně a vést 
děti a dospívající k uvědomění si hod-
noty sebe sama a hodnoty života, lásky           
a sexuality.

Publikace je určena metodikům preven-
ce sociálně patologických jevů,
učitelům, vychovatelům, výchovným 
poradcům, rodičům a všem, kteří
pracují s dětmi a dospívajícími a není 
jim lhostejná jejich budoucnost.

MUDr. Marcela Rozehnalová
CEVAP
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Co se skrývá za sexem dospíva-
jících?
sexuálního chování mládeže a jeho 
následků. Autor: MUDr. Marcela 
Rozehnalová
formát A5, 146 stran, ISBN 80-902898-
8-6, CEVAP 2005                                       8-6, CEVAP 2005                                       
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Výchova charakteru jako esence 
výchovy 
formát A5, 120 stran, ISBN 80-902898-
7-8, upravené vydání CEVAP 2004 

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

O lásce manželské a rodičovské
Formát A5, 186 stran, ISBN 80-86963-
01-2, CEVAP 2006

    

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

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

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

O lásce manželské a rodičovské
Formát A5, 186 stran, ISBN 80-86963-
01-2, CEVAP 2006

    

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

Moudrost v lásce aneb Jak se stát 

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

Odkud vyvěrá zřídlo - autor Miro-
slav Matouš
formát A6, 62 stran, ISBN 978-80-
86963-00-6, CEVAP 2007

Život bez naděje
Videodokument, 28 min

Pracovní sešit
formát A5

Prezentace programu Free Teens 
ve školách
Videodokument, 7min

formát A6, 62 stran, ISBN 978-80-

formát A6, 61 stran, ISBN 978-

formát A5

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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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 rizi-
kovým faktorům a  rizikovému způsobu chování.

Pro dívky v barevném provedení růžová nebo zlatá, pro chlapce modrá nebo hnědá.

NABÍDKA CEVAP V ROCE 2009 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Děti a mladí lidé představují budoucnost. Proto je tato skupina klíčovou cílovou skupinou činnosti 

CEVAP. 
Období dospívání představuje složitou vývojovou etapu lidského života, v níž se člověk připravuje na 

dospělost, kdy nese odpovědnost nejen za svůj život, ale i za svou rodinu a prostřednictvím povolání, které 
vykonává, v různé míře i za společnost, ve které žije. V tomto období jsou na dospívající kladeny velké nároky, 
je to období velkých změn v oblastni bio-psycho-sociální. Dle Eriksona je období dospívání obdobím hledá-
ní vlastní identity, kdy se jedinec, který nemůže zvládnout úkoly tohoto stadia, může po určitou dobu chovat 
způsobem, který pro něho může být rizikovým. 

Do syndromu rizikového chování dospívajících, tak jak ho defi nuje prof. Jessor, spadá:

zneužívání návykových látek včetně tabákových výrobků a alkoholu 1. 
rizikové chování v oblasti psychosociální2.  (poruchy chování, agresivita, šikana, záškoláctví, podvody, 
sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, suicidální chování -myšlenka na sebevraždu, pokus o sebe-
vraždu, dokonaná sebevražda…)
rizikové sexuální chování3.  (předčasné zahájení sexuálního života, sexuální promiskuita) a jeho následky 
v podobě HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících.

Lidé - a dospívající nejsou výjimkou - si ubližují tehdy, když neznají svoji hodnotu.
Proto cílem programů, které CEVAP nabízí, je napomoci dětem a  dospívajícím uvědomovat si hodnotu 

sebe sama, hodnotu svého života, lásky, sexuality a hodnotu manželství a  rodičovství. 
Programy CEVAP napomáhají mladým lidem v přípravě na harmonické manželství tím, že podporují rozvoj dob-

rého charakteru a osobnosti mladých lidí, zdůrazňují žívot v absolutní poslušnosti vůči svému svědomí a v oblasti 
lásky a sexuality vedou dospívající k tomu, aby si chránili svou lásku pro svého budoucího životního partnera.

SEZNAM ŠKOL, V NICH� V ROCE 2009 PROB�HLY PROGRAMY CEVAP 
PREZENTOVANÉ NAŠIMI LEKTORY: 

Program „Free Teens“:
ZŠ Vodičkova, Praha 1   třídy 9.A, 9.B, 9.C
ZŠ Lupáčova, Praha 3    třídy 8.A, 8.B
ZŠ Jungmannovy Sady, Mělník   třídy 8.A, 8.B
ZŠ Náměstí Svobody, Pacov   třída 9.
ZŠ Muchova, Zbiroh   třídy 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
Dvouletá katolická SŠ, Vítkova, Praha 8  třídy 1., 2.
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 skupina (10-18 let)
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Program „Moudrost v lásce“:
ZŠ Bezručova, Městec Králové  třídy 8.A, 8.B

Program „Kouření? – Tvá volba!“:
ZŠ Vodičkova, Praha 1   třídy 8.A, 8.C,
      9.A, 9.B, 9.C
ZŠ Jungmannovy sady, Mělník   třídy 6.A, 6.B
ZŠ Bezručova, Městec Králové  třídy 7.A, 7.B
ZŠ Náměstí Svobody, Pacov   třídy 4., 5.
SOŠ a SOU Dubská, Kladno   třídy AEE1, MA2,
      AEK2, MA3, AEK3, 
      ME1, AKZ1, ME4, E2, 
      MIE2, E3, SPE3, I1, 
      SPT1, IZ2, SPT2, IZZ3

Program „Dospívám“:
ZŠ Hradištko, okres Praha    třídy 4. a 5.

Programy CEVAP začaly být v roce 2009 používány rovněž v zahraničí. Program Free Teens je užíván na 
Slovensku, kde jej na slovenských školách prezentuje Slovenská Katolícka diakonia Nitra. Program Kouření? 
Tvá volba! Je používán v Makedonii, kde jej přednáší lektorka, která jej původně přednášela v Čechách a poté, 
co se přestěhovala do Makedonie, projevila zájem program přednášet i  v místě svého nového působení. 

Od roku 1997 se programů primární prevence přednášených lektory CEVAP zúčastnilo cca 28 000 dospí-
vajících. Dalších několik tisíc dospívajících program vyslechlo od lektorů vyškolených v CEVAP, kteří si 
program pro účely své školy nebo regionu pronajali.

 
V roce 2009 lektoři CEVAP odpřednášeli 129 hodin v 64 třídách/skupinách dospívajících ZŠ, SŠ a  SOU. 

Programů primární prevence ve školách se zúčastnilo 1205 dětí a  dospívajících. (Program Free Teens má dvě části, 
program Moudrost v lásce tři části – souhrn účastníků je součtem dětí a dospívajících všech částí.)  

Dále jsme při příležitosti Světového dne boje proti AIDS 1.12.2009 uskutečnili speciální program pro ZŠ a SŠ, 
kterého se zúčastnilo celkem cca 270 žáků a studentů. Program sestával z přednášky s diskusí na téma „HIV/
AIDS, rizika pro mládež, prevence“, vystoupení WAIT týmu (komponovaný vrstevnický program prevence 
HIV/AIDS – písničky, tanec, scénky, break dance) a z výstavy panelů vztahující se k problematice HIV/AIDS.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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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. Cel-
kem slib přijalo 1015 dětí a  dospívajících. Někteří si slib vzali i pro svého partnera nebo partnerku.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Program účastníků* tříd* hodin slibů**

Dospívám(2 hod) 29 2 2 29+16

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

500 28 59 206+24

Kouření? Tvá volba! (2 hod) 554 28 56 460+40

Moudrost v lásce (3x2 hod) 120 6 12 40

Světový den boje proti AIDS (2,5 hod) 270 12 5 200

CELKEM 1473 76 134 1015

*  Programy Free Teens a Moudrost v lásce počítány jako jejich jednotlivé části (FTI, FTII, MLI, MLII, MLIII),
** 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.

Přednášky ve školách

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Církevní SŠ, Praha ZŠ Jungmannovy sady, Mělník

        
                                       
        
                                       

ZŠ Bezručova, Městec Králové ZŠ Náměstí Svobody, Pacov
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1. DOSPÍVÁM...
Program Dospívám... je určen žákům 4. a  5. tříd. Jedná se  o dvou-

hodinový 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 • 

OHLASY A ZKUŠENOSTI:

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme se dozvěděli o pohlaví. (Da-
niel, 11 let)
Nejvíc se mi líbilo všechno. (David, 10 let)
Dozvěděl jsem se, že se dějí věci v našem těle v určitém 
věku. (Martin, 11 let)
Dozvěděl jsem se o menstruaci. (10 let)
Nového jsem se dozvěděl, jak se dostanou spermie do va-
jíčka a jak se vajíčka tvoří. (Daniel, 11 let)
Nejvíce se mi líbilo povídání o ženách. (Karolína, 10 let)
Nejvíce se mi líbilo to přáníčko. (Isabela, 10 let)
Dozvěděla jsem se, kdy holka dospívá. (10 let) 
Já jsem se nedozvěděla poněkud nic, má maminka vás 
předstihla. (Jana, 11 let)
Dozvěděla jsem se, jak vzniká život. (Marie, 10 let)

 2. KOUŘENÍ? TVÁ VOLBA!
Program prevence kouření dospívajících je určen žákům 4.-9.tř. ZŠ a  studentům SŠ a SOU.

V programu je dán důraz na vlastní volbu člověka, 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 kon-
textu s uvědoměním si dalšího rizikového chování a komerčních tlaků, které jsou na dospívající vyvíjeny. 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

ZŠ Náměstí Svobody, Pacov

ZŠ Náměstí Svobody, Pacov
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Dutina ústní a hrdlo - následky kouření

Plíce – následky kouření

Těhotenství – následky kouření

Kuřáci trpí častěji periodontitidou než • 
nekuřáci 
Kouření způsobuje rakovinu dutiny ústní • 
U kuřáků fajfky a doutníků narůstá riziko • 
rakoviny dutiny ústní.

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 rako-• 
vinu plic nijak významně nemění, u žen 
narůstá!
v roce 2000 zemřelo 1246 žen, oproti 1970 • 
je to 2,5x více!!!
Nová onemocnění v 2000 – muži 4 597, • 
ženy 1 378

Děti kuřaček mají nižší porodní váhu, jsou • 
častěji neklidné a plačtivé.
Nekuřačky mají v těhotenství méně • 
komplikací a mají zdravější miminka než 
kuřačky. 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Je kouření ekonomické? Kouření před 40 lety…

Kouření v 90. letech…

Můžeš:

Kouřit 

nebo

Každý rok jezdit k moři, na hory
Koupit si nové lyže, horské kolo

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Grafi cké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími

Respondenti, účastníci průzkumu

Mimopražské základní školy:

Škola třídy dotazníků chlapců dívek tříd hod.

ZŠ Jungm. Sady, Mělník
6.A 27 14 13

2
2

6.B 24 12 12 2

ZŠ Městec Králové
7.A 20 9 11

2
2

7.B 16 6 10 2

ZŠ Pacov
4. 22 9 13

2
2

5. 19 8 11 2

CELKEM 128 58 70 6 12

Pražské základní školy:

Škola třídy dotazníků chlapců dívek tříd hod.

ZŠ Vodičkova , Praha 1

8.A 24 13 11

5

2

8.C 22 8 14 2

9.A 16 4 12 2

9.B 19 10 9 2

9.C 16 9 6 2

CELKEM 97 44 52 5 10

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Střední školy (pouze mimopražské):

Škola třídy dotazníků chlapců dívek tříd hod.

SOU Dubská, Kladno

AEE1 20 20 0

17

2

AEK2 23 23 0 2

AEK3 19 19 0 2

AKZ1 25 25 0 2

E2 18 17 1 2

E3 10 10 0 2

I1 15 15 0 2

IZ2 15 15 0 2

IZZ3 24 24 0 2

MA2 22 20 2 2

MA3 17 17 0 2

ME1 18 18 0 2

ME4 18 17 1 2

MIE2 11 11 0 2

SPE3 21 21 0 2

SPT1 27 27 0 2

SPT2 26 26 0 2

CELKEM 329 325 4 34

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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KUŘÁCTVÍ RODIČŮ

Vztah kuřáctví dětí a rodičů:* 

Pokud rodiče kouří, kouří i doma:

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

  Střední školy (1.-4. ročník)

  Střední školy (1.-4. ročník)

  Střední školy (1.-4. ročník)

* Předpokladem je, že děti kuřáků mají větší sklony ke kouření než děti nekuřáků. Sledování tohoto vztahu dává však smysl až ve vyšších ročnících respondentů, kdy dospívající začínají kouřit. 
V nižších ročnících jsou to spíše ojedinělé zkušenosti s cigaretou, ale nedá se ještě mluvit o kuřácích.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Rodiče používají ke kouření vyhrazenou místnost:

KUŘÁCTVÍ DĚTÍ 

Cigaretu jsem zkusil:*

Pokud rodiče kouří, kouří i v přítomnosti dětí: *

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

  Střední školy (1.-4. ročník)

  Střední školy (1.-4. ročník)

  Střední školy (1.-4. ročník)

* Dotaz sleduje ohleduplnost rodičů-kuřáků vůči dětem z hlediska možných následků pasivního kouření. Nelze zde rozlišit bezohlednost rodičů od jejich nevědomosti. Většina kuřáků si není plně 
vědoma možných následků pasivního kouření pro jejich děti.

* Rozdíly jsou způsobeny především jinou věkovou skupinou respondentů. Nejde nám zde tedy o srovnávání, ale o situaci v každé ze sledovaných skupin respondentů.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Pokud ano, v kolika letech:*

Pražské ZŠ (8.-9. třída)  Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)   Střední školy (1.-4. ročník)

3-5 let
6-8 let

9-11 let
12-15 let

3-5 let
6-8 let

9-11 let
12-15 let

3-5 let
6-8 let

9-11 let
12-15 let

15-18 let
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* Na mimopražských školách proběhl program Kouření? Tvá volba! v nižších třídách, čemuž odpovídá i věkové rozložení první zkušenosti s cigaretou. Graf ze střední školy ukazuje, že největší 
počet mladistvých se s tabákem seznámí kolem patnáctého roku.

*Jde o motivaci, která vedla k první zkušenosti s cigaretou. Čím starší děti jsou, tím méně je pro seznámení s cigaretou důvodem pouhá zvědavost.

Jiný důvod pro vyzkoušení první cigarety:
Podle mě si to musí zkusit každý a pak je to jen na něm.
Líbil se mi kouř co jsem vyfukoval.
Rozvod rodičů a jiné problémy.
Emoce.
Frajeřina před holkama.
Rodiče kouří, tak jsem to zkusil.

Důvodem mé první cigarety bylo:*

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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První cigareta mi chutnala: *

 Kouření u školní mládeže:*

Množství vykouřených cigaret denně (pouze kuřáci):*

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

  Střední školy (1.-4. ročník)

  Střední školy (1.-4. ročník)

  Střední školy (1.-4. ročník)

*Můžeme říci, že celkově asi pro tři čtvrtiny dětí a mladistvých byla první zkušenost negativní. Na dotaz, proč si tedy dali další, většina neumí odpovědět.

*Graf zahrnuje i dospívající, kteří kouřit začali a později přestali. Pojem bývalý kuřák má však svůj význam spíše ve vyšších věkových kategoriích. U mladších žáků se bude jednat spíše 
o přechodný experiment, kdy můžeme stěží hovořit o „bývalých kuřácích“. 

* V našem šetření jsme se dotazovali na počet cigaret denně. 
Ofi ciální stupnice kuřácké závislosti počítá u dospívajících s vykouřenými cigaretami za jeden týden (slabý kuřák: méně než 1 cigareta týdně, střední kuřák: 1 – 40 cigaret týdně, silný kuřák: 
více než 40 cigaret týdně).
Na mimopražských základních školách, kde jsme přednášeli ve 4.-7. třídě, byli mezi respondenty pouze 3 kuřáci, přičemž dva uvedli, že kouří 0 - 5 cigaret denně. Jeden uvedl, že kouří 15 – 20 
cigaret denně. (Otázkou je, zda je to pravda.) Vzhledem k tomu, že graf je procentuální, nelze při takto malém počtu respondentů srovnávat s dalšími kolektivy. Uveden spíše pro úplnost. 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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*Znatelné rozdíly v jednotlivých skupinách jsou dány věkem respondentů. 

Zkušenost s marihuanou: *

 Program mi přinesl nové informace o rizicích kouření:

Pražské ZŠ (8.-9. třída)  Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)   Střední školy (1.-4. ročník)

HODNOCENÍ PROGRAMU „KOUŘENÍ? TVÁ VOLBA!“ 

Program mě zaujal:

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

Pražské ZŠ (8.-9. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

 Mimopražské ZŠ (4.-7. třída)

  Střední školy (1.-4. ročník)

  Střední školy (1.-4. ročník)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Program změnil můj pohled na kouření: *

*Horní graf znázorňuje, zda program změnil či nezměnil pohled respondentů na kouření, dolní doplňující graf rozlišuje odpovědi kuřáků a nekuřáků. Nejvíce program změnil pohled na kouření 
u žáků mimopražských ZŠ. Respondenti zde byli z nižší věkové kategorie (4.-7. tř. ZŠ), pouze 3 z nich byli kuřáci, 124 nekuřáků. Je zřejmé, že u mladších žáků, kteří ještě nejsou na kouření 
závislí, má program větší dopad.
U respondentů, kteří uvedli, že program jejich pohled nezměnil, je třeba brát v úvahu, že mnozí již před tím, než se programu zúčastnili, měli jasno v tom, jak moc kouření škodí zdraví, a pro-
gram už je dále nijak významně neovlivnil. Druhá kategorie respondentů, jejichž pohled se nezměnil, jsou naopak převážně silnější kuřáci, kteří si odmítají připustit, že by se zdravotní následky 
mohly týkat právě jich. 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Program mi pomohl v rozhodnutí nekouřit: *

*Tento dotaz směřuje více než předchozí ke změně chování žádoucím směrem – tedy k nekouření. Srovnáním grafů „Program změnil můj pohled na kouření“ a „Program mi pomohl v rozhodnu-
tí nekouřit“ vidíme, že na druhý dotaz někteří respondenti vůbec neodpověděli. Důvodem může být u kuřáků to, že je těžké změnit své chování. U nekuřáků, kteří říkají, že jim program nepomohl 
v rozhodnutí nekouřit, může být opět část respondentů, kterým nepomohl program, protože tak byli rozhodnuti již předtím.
Cenná je skutečnost, že polovině kuřáků v případě ZŠ a třetině v případě SŠ program pomohl s rozhodnutím nekouřit.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Reakce žáků na program „Kouření? – Tvá volba!“ 

Jaké mi program přinesl nové informace o rizicích kouření:

Jiný pohled než dodnes a více informací.
Nekouřim! Nehulim! A nebudu!
Bylo by lepší přestat 100%
Jak naše tělo pomalu odchází.
No tak stačilo mi vidět ty obrázky…
Spousta ošklivých obrázků, skvělý výklad.
Už vím, co se přesně se mnou děje.
Určitě si cením mnohem více svého zdraví, života i sama sebe i svého okolí.
Uvědomila jsem si, že i když jsem v životě nekouřila, tak mi otec ubližuje tím, že kouří on.
Můžu dostat rakovinu, je to čím dál tím dražší a navíc chci být zdravá.
Informace o nádoru na jazyku.
Že kouření může způsobit: rakovinu, mrtvici, ochrnutí.
Zákeřné onemocnění.
Že na to umírá hodně lidí.
Překvapily mě ty nemoci.
Rakovina jícnu a ucpání cév.
Vliv emocí a stresu na rakovinu.
Je to ještě větší svinstvo než, jsem si myslel.

Jak program změnil můj pohled na kouření?

Ještě více mě to „znechutilo“. Program se mi líbil a chtěla bych pokračovat v dalších přednáškách.
O kouření jsem si nikdy nemyslela nic dobrého.
Že nikdy nebudu kouřit!
Viděl jsem věci, které bych zažít určitě nechtěl.
Chci přestat.
Přemýšlím, že přestanu.
Nesnáším kouření a v některých chvilkách i matku, když kouří u mě a já to musím vdechovat.
Nezměnil - názor jsem už měla. 
No radši nechci mít rakovinu.
Že zdraví má člověk jen jedno a ne nadarmo se říká, ať si ho chráníme.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Nezměnil - protože jsem i předtím věděl, že cigarety jsou prasárna - nikdy nebudu kouřit.
Nebyl jsem rozhodnutý, ale už jsem se rozhodl, kouřit nebudu. 
Když jsem viděla ty obrázky, tak nikdy kouřit nebudu. 
Umírá na to více lidí, než jsem čekal. Zdá se mi to nebezpečnější jak předtím.
Dodal mi více pohledů na věc.
Zamyslet se nad sebou a nejspíš přestat.
Už jsem si uvědomil následky.
Přesvědčivě :-)
Eště horší než jsem si myslel.
Nové a cenné informace, hlavně o nemocech.
Tím, že je ze mě defi nitivní nekuřák, protože již teď si zapaluji vyjímečně.
Viděl jsem, co to způsobuje, a nadále nechci a nebudu kouřit.
Vím že kouření je hnus a pokusím se přestat!
Zjistil jsem, co se mnou dělají cigarety!

Co bylo pro mě na programu nejdůležitější?

Obrázky chorob, asi vše.
Poznala jsem hodně nových věcí o kouření a tak..
Že jsem zjistila, že moje rozhodnutí je správné a že v něm nejsem sama.
Zajímavosti a to co se děje s našima vnitřnostma.
VŠECKO.
Že vím, jaké jsou následky, a celkově že vím, co vše to obnáší.
Konečně jsem na vlastní oči viděla všechny ty hrozné následky a uvědomila jsem si, že si není radno s tím zahrávat.
Pravda.
Seznámení a příčiny kouření.
Dozvěděla jsem se, jak vypadají nemoci z kouření.
Že je to drahé, mohli bysme radši jet na dovolenou.
OBRÁZKY.
Pochopit, co je vlastně kouření. Jakej je to hnus.
Informace jak dopadnu.
Psychovlny na můj štít.
Dozvěděl jsem se nové věci. 
Uvědomit si, co vše kouření způsobuje.
Strach z následků je nejpřesvědčivější. „Díky, Sanka“
Astma, plíce, nedostávání se krve do cév, tzv. křeče.
Obrázky chorob, asi vše.
Pro mě bylo vše důležité.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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 3. FREE TEENS

Free Teens je výchovně vzdělávací program zaměřený na prevenci rizikového chování dospívají-
cích, se zvláštním zaměřením na prevenci rizikového sexuálního chování. Určen mladým lidem 

ve věkové kategorii 12-19 let. 

 
1. část - Žijeme ve věku AIDS 
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 infi kováni virem HIV.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Stádia nemoci způsobená virem HIV

100% zdraví

NEMOC

HIV infekce 7 let 10 let

NEVIDITELNÉ

Bez příznaků Hubnutí
Průjmy
Únava

Horečky
Noční pocení

Zvětšené mízní uzliny

PŘÍZNAKOVÉ AIDS
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

KAPAVKA LIDSKÝ PAPILLOMA 
VIRUS

Milióny případů ročně• 
Bolestivé močení, svědění, výtoky• 
70% žen nemá žádné příznaky. U • 
neléčené kapavky hrozí nebezpečí 
zánětlivého pánevního onemocnění 
a poškození reprodukčních orgánů 
s trvalými následky v podobě sterility

Bolestivé, nevzhledné, těžko odstrani-• 
telné bradavice v oblasti genitálií
Souvislost se vznikem rakoviny dělož-• 
ního hrdla, která každoročně zabíjí 200 
000 žen na světě 
U dívek sexuálně aktivních během do-• 
spívání se v dospělosti častěji vyskytuje 
rakovina děložního hrdla.

muži
ženy

0%
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 > 34

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Denně 1 600 dětí infi kováno, 1 200 dětí zemře
Zdroj: UNAIDS
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Zuzana Dontová 

Studentka pražského gymnázia 
byla infi kována HIV v 17 letech 
svým prvním chlapcem, kterému 
důvěřovala.

Ali Gertz 

se nakazila virem HIV 
ve svých 16 letech . 
O několik let později 
se u ní rozvinul AIDS.

Co obvykle dělají dívky, 
kterým je 20 let?

        



        
                                       

44

2. část - Rozhodujete o své budoucnosti 

Informace, 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 po-
užije „ochrana”. Ignorují tak fyzické a emocionální poškození vznikající z nezávazného sexu. 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

 Sex dospívajících a rizikové 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Citová poškození předčasným sexem

Sex dospívajících = „Chování navenek”

Strach z těhotenství, z pohlavních chorob
Lítost, pocit viny
Snížené sebevědomí, pocit sebeúcty
Deformace charakteru    
Znehodnocení sexu 
Snížená důvěra
Zklamání ze zrady
Deprese až sebevraždy
Zničené vztahy
Zakrnění růstu osobnosti

Thomas Lickona, Ph.D., “The Neglected Heart: The 
Emotional Dangers of Premature Sexual Involve-
ment,” American Educator, Summer 1994.

Sexuální zneužívání 

Snížené sebevědomí

Špatné vztahy

Nedostatek vizí a životních cílů

Je sex řešením pro kterýkoli z těchto problémů?
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Mladí lidé jsou vedeni k vědomí vlastní hodnoty, hodnoty lásky a sexu, věrnosti, manželství a rodičov-
ství. Nejlepší prevencí před HIV, pohlavně přenosnými chorobami a nechtěným těhotenstvím je sexuál-
ní zdrženlivost, a to do doby, než jsou mladí lidé schopni hlubokého věrného vztahu s jediným partnerem. 

Abstinence je vhodnou přípravou pro budoucí věrnost, pro-
tože 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.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Poselství Free Teens náctiletým 
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. Ne-
dovolte druhým lidem, alkoholu a drogám, aby o vašem životě a vaší budoucnosti 

rozhodovali za vás. 

Během třinácti let působení programu Free Teens na území ČR se programu zúčastnilo cca 24 500 žáků 
a studentů 145 ZŠ, SŠ a SOU. 80-90% z nich by program doporučilo všem dospívajícím. 70-90% uvádí, že 
získali nové informace a mohli si více uvědomit zvýšené riziko AIDS a pohlavních chorob pro sexuálně aktivní 
mladé lidi, 75-90% by ze strany dospělých uvítalo větší podporu sexuální zdrženlivosti dospívajících. 

Grafi cké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími

Respondenti, účastníci průzkumu

Pražské základní školy:

Škola třídy dotazníků chlapců dívek tříd

ZŠ Lupáčova, Praha 3
8.A 18 6 12

2
8.B 23 10 13

ZŠ Vodičkova, Praha 1

9.A 21 9 12

39.B 18 6 12

9.C 18 9 9

CELKEM 98 40 58 5

POSELSTVÍ FREE TEENS NÁCTILETÝMPOSELSTVÍ FREE TEENS NÁCTILETÝM

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Mimopražské základní školy:

Škola třídy dotazníků chlapců dívek tříd

ZŠ Jungm. Sady, Mělník
8.A 27 17 10

2
8.B 25 13 12

ZŠ Pacov 9. 23 9 14 1

ZŠ Zbiroh

8.A 16 7 9

4
8.B 19 8 11

9.A 15 8 7

9.B 14 7 7

CELKEM 139 69 70 7

Pražské střední školy:

Škola třídy dotazníků chlapců* dívek tříd/skupin

SŠ katolická, Praha 8 1., 2. 13 0 13 2/1

CELKEM 13 0 13 2/1

* Přítomen jeden chlapec, ale pouze na první část programu, takže neodevzdal vyplněný dotazník (nastávající otec – maminka – 17tiletá dívka z téže třídy).

Dětský domov

Škola třídy dotazníků chlapců* dívek tříd/skupin

Dětský domov Nová Ves 
u Chotěboře

3. tř. ZŠ-4. roč. 
SŠ

16 4 12 1

CELKEM 16 4 12 1

* Z důvodu organizace probíhala první a druhá část programu v jednom dni. První části programu se účastnilo větší množství starších chlapců, kteří však bohužel v dru-
hé části programu byli odvoláni vychovateli k jiné činnosti, takže druhou část programu neslyšeli a nevyplnili tudíž ani závěrečný dotazník.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Pražské ZŠ (8.-9. třída)  Mimopražské ZŠ (8.-9. třída)

Myslíte, že by mladí lidé měli slyšet tento program?
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Pražské SŠ – problémová mládež 16 – 29 let
(pouze dívky)
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Pražské ZŠ (8.-9. třída)  Mimopražské ZŠ (8.-9. třída)

Doplnil program vaše poznatky o AIDS a jiných pohlavních nemocech a nebezpečích, která jsou 
s nimi pro sexuálně aktivní mládež spojená?
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Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Pražské SŠ – problémová mládež 16 – 29 let
(pouze dívky)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Pražské ZŠ (8.-9. třída)  Mimopražské ZŠ (8.-9. třída)

Pomohl vám program uvědomit si důležitost a hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti a zá-
vazku věrnosti?

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Pražské SŠ – problémová mládež 16 – 29 let
(pouze dívky)
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Pražské ZŠ (8.-9. třída)  Mimopražské ZŠ (8.-9. třída)

Uznáváte hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti?

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Pražské SŠ – problémová mládež 16 – 29 let
(pouze dívky)
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Je pro vás osobně předmanželská sexuální zdrženlivost přijatelná?*

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Pražské ZŠ (8.-9. třída)  Mimopražské ZŠ (8.-9. třída)
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Pražské SŠ – problémová mládež 16 – 29 let
(pouze dívky)

*Srovnáním grafi ckého vyjádření odpovědí respondentů na dvě předchozí otázky vidíme, že poměrně dost dospívajících uznává hodnotu předmanželské sexuální zdrženlivosti, ale pouze necelá 
polovina napsala, že je sexuální zdrženlivost přijatelná i pro ně osobně. Lidé často uznávají určité hodnoty, ale ne vždy se podle toho řídí ve svém osobním životě. 
Srovnáním pražských a mimopražských škol vidíme, že mimopražské školy reagují celkově lépe než pražské, což bylo v roce 2009 zvláště patrné díky ZŠ Vodičkova, Praha 1, která je v centru 
hlavního města. Děti zde pocházely ve vysokém procentu z rozvrácených rodin, mnoho z nich bylo cynických a zpočátku zcela nepřístupných jakýmkoli hodnotám. Sex mnoho z nich bralo jako 
kratochvíli, řada z nich, ač ještě pod zákonem, již měla více než bohaté sexuální zkušenosti, aniž by si uvědomovaly, že neznají hodnotu své vlastní sexuality. 
Také mládež z dětského domova měla měřítko hodnoty sebe sama, své lásky a sexuality značně zdevastované. V dětském domově byl poměrně velký věkový rozptyl. Bohužel děti, některé teprve 
devítileté až jedenáctileté, již měly značně pokřivené vnímání vlastní sexuality – některé z nich měly za sebou dokonce historii sexuálního zneužívání v rodině.
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Myslíte, že mladí lidé potřebují větší podporu k tomu, aby zůstali sexuálně zdrženliví?

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Pražské ZŠ (8.-9. třída)  Mimopražské ZŠ (8.-9. třída)
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Pražské SŠ – problémová mládež 16 – 29 let
(pouze dívky)
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Hodnocení programu „Free Teens“ přítomnými žáky

Bodová stupnice – hodnotili téměř všichni účastníci
Bodové hodnocení od 1bodu do 5bodů. 5bodů je nejlepší možné hodnocení, 1bod nejhorší hodnocení.
Průměrné výsledky za všechny přednášky, tématicky členěné:

Část 1. - Žijeme ve věku AIDS     4,20
Část 2. - Rozhodujete o své budoucnosti    4,34
Hodnocení samotného programu - obrázků   4,21
Hodnocení přednášejícího         4,49

Zkušenosti s programem Free Teens
Celou podstatou programu nejsou pouhé informace o HIV/AIDS a pohlavně přenosných nemocech a je-

jich rizicích pro sexuálně aktivní mládež. Dle mé zkušenosti mají dospívající jednak dostatek možností pří-
stupu 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 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. 

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, alko-
holu, médií a množství erotických podnětů, které se k nim různým způsobem dostávají, běžně nepřemýšlejí, 
najednou většina z nich odpovídá (kvalifi kovaným odhadem cca 85-90%!), že by si přáli být první a  jediní. 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

ZŠ Zbiroh 

ZŠ Jungmannovy Sady, Mělník 

Zbiroh – lektorka MUDr. Marcela Rozehnalová s metodičkou prevence 
Mgr. Alicí Švarcovou
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Reakce žáků a studentů na program Free Teens:

Co vás nejvíce zaujalo nebo bylo pro vás novou informací?
Zaujalo mě, že existuje tolik nemocí, a proto se v budoucnu budu chránit.
Nejvíce mě asi bavilo téma o lásce.
Že věrní mají lepší požitek ze sexu. (Jaroslav, 14 let)
Tato přednáška mě zaujala hodně, dozvěděla jsem se nové věci a myslím, že sloužila jako dobrá motivace. 
(dívka, 15 let)
Určitě si teď budu dávat větší pozor! (Luboš, 15 let)
Vše o potratu, doslova mě to zarazilo a zaujalo. Poté také nemoci... (Anežka, 13 let)

Co bylo pro vás na tomto programu nejpodstatnější?
Nejpodstatnější pro mě bylo asi to, že si má člověk sám sebe vážit.
Ujištění se v tom, že láska existuje a není jen o sexu.
Všechno, co tu bylo řečeno. O všem se dá popřemýšlet. (dívka, 15 let)
Že nás paní Rozehnalová seznámila s realitou. (dívka, 14 let)
Určitě budu přemýšlet o důležitých rozhodnutích ve svém životě. (dívka, 15 let)

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

Není a nebylo to pro mě nová věc. Přišla jsem o dětství a mrzí mě to. (Kateřina, 17 let)
Uvědomila jsem si, jak je můj život pro mě důležitý. (Šárka, 15 let)
ANO – uvědomila jsem si, že nejde jen o sex. Vážím si toho, že jsem ještě s nikým nespala a myslím, že tento 
stav si ještě dlouho uchovám. (Andrea, 14 let)
ANO – počkám si na pravého partnera, který by mě měl opravdu rád. (Johanka, 14 let)
ANO – všechno nemusím mít hned. (dívka, 15 let)

Myslíte, že mladí lidé potřebují větší podporu k tomu, aby zůstali sexuálně zdrženliví?
ANO – většina z nich do toho skáče po hlavě. (Kateřina, 17 let)
ANO – společnost dokáže věci špatné i dobré a ty by měly být minimálně v rovnováze. (Veronika, 14 let)
ANO – protože to není lehký. (Jaroslav, 14 let)
ANO – rozhodně jo... (Kateřina, 13 let)
ANO – mělo by se o tom mluvit více s rodiči a ve školách. (Klára, 14 let)
ANO – jakákoliv podpora je dobrá a tato přednáška mi moc pomohla. (Aneta, 14 let)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 



        
                                       

64

Další připomínky:
Bylo to překrásné a doporučovala bych to všem. (Andrea, 14 let)
Byla to skvělá přednáška a moc děkuju. (Luboš, 15 let)

4. MOUDROST V LÁSCE ANEB JAK SE STÁT PÁNEM DOBRÝCH VZTAH�

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.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Zkušenosti s programem Moudrost v lásce 

První část se zabývá otázkami přípravy a zralosti jednotlivce pro partnerský vztah. 
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 ži-
vota 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 –bi-
ologickou 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 pornografi ckými materiály, které předčasně a nevhodným způsobem dráždí 
jejich nezralou sexualitu a představují ji v naprosto nereálném světle.

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.

Ukázky programu Moudrost v lásce

Zajímavé je, když s dospívajícími 
pracuji prakticky tak, aby si sami 
uvědomili svou hodnotu, své před-
nosti, 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, skon-
čí 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 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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těžkosti najít 5 svých dobrých vlast-
ností, 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. Vět-
šinou s úlevou předpokládají, že nyní 
budou mít za úkol napsat své špatné 
vlastnosti. Kupodivu většina dospíva-
jících by zde problémy neměla a  byli 
by schopni na vás vychrlit celý seznam 
svých špatných vlastností. Tady je ale 
zarazím a říkám: „Všichni máme ně-
jaké dobré a nějaké špatné vlastnosti, 
ale těmi špatnými se nebudeme teď 
zabývat. Ty vás nikdy neposunou do-
předu.“ 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 zdůrazníme? 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 na-
psat alespoň tři dobré vlastnosti někoho, 
koho takzvaně „nemusí“. Proč? Je to dob-
rý trénink pro manželství. Když nám náš 
partner začne „lézt na nervy“, což se stane 
alespoň jednou za manželství snad každé-
mu páru, vidíme jeho dobré nebo špatné 
vlastnosti? A právě v této době, kdy větši-
nou vidíme ty špatné, je moc dobré a uži-
tečné si připomenout ty dobré.

Druhá část programu je zaměřena na 
partnerské vztahy, na lidskou sexua-
litu a na její stránky.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
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Ve třetí části se diskutuje o manžel-
ství, o zásadách moudrých vztahů, 
o zralém řešení konfl iktních situa-
cích a také o vlivu pornografi e na 
rozvoj zdravé sexuality dospívají-
cích.

S pornografi í se děti běžně setkáva-
jí ve věku 9 let, často bohužel i dříve! 
Její rizika si bohužel neuvědomují ani 
někteří odborníci, kteří ji považují za 
neškodnou – možná proto, že nepra-
cují s dětmi a nejsou přímými svědky 
destruktivního vlivu pornografi e.

Grafi cké zpracování dotazníků vyplněných dospívajícími

ZŠ Městec Králové – 8.A a 8.B

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Myslíš si, že by mladí lidé měli slyšet tento program?
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Myslíš si, že ti program pomohl nebo může pomoci v tvém konkrétním životě?

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

Reakce žáků na program „Moudrost v lásce“

Co tě na programu zaujalo?
Význam Kinseyho: 10% homosexuálů. To mi přišlo mooooc. Myslel jsem max. 5%.
Skoro vše, bylo to užitečné.
To co lidi udělají, když jsou na něčem závislí. (Pozn. CEVAP:Týká se pornografi e.)
Že jsme jedineční, že máme hodnotu.
Ty vztahy mezi lidmi.

Co se ti nelíbilo?
Bylo to až moc dlouhé, ale pěkné.
Že jsme to všechno nestihli.

Myslíš si, že Ti program pomohl nebo může pomoci v Tvém konkrétním životě? V čem? Jak?
Určitě ANO - v lásce k partnerovi. Vím že musím dávat i přijímat a jak se k němu chovat.
Spíše ANO - budu vědět, jak se chovat.
Spíše ANO - v hledání mého budoucího partnera.
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Určitě ANO - třeba o sexu - že si mám počkat na člověka, kterého miluju.
Určitě ANO - uvědomuju si určité věci.
Spíše ANO - abych byla rozumnější.
  
Jako lektor musím uznat, že není lehké postavit se před celou třídu mladých lidí, kteří mají různá očekávaní 

a začít s nimi mluvit o věcech, které jsou možná příliš vážné na to, aby i roztěkanější žáci nastražili uši a dychti-
vě naslouchali, zapojovali se, kladli otázky a přemýšleli o partnerských vztazích a o tom, že jednoho dne se také 
oni stanou rodiči, budou mít své vlastní děti (jak neuvěřitelné se to může zdát), budou s nimi procházet mnoha 
problémy a v neposlední řadě budou muset také nějak vycházet se svým partnerem či partnerkou... Snad proto, 
že program obsahuje obrovské množství zajímavých momentů ze života a účastníci mají jedinečnou možnost 
se na ně podívat s nadhledem, jsou žáci nakonec rádi, že za nimi jezdíme a zajímáme se o to, jak každý z nich 
žije. Obětujeme pro ně mnohem více než jen samotný čas. Když je řeč o lásce, štěstí a naplnění, neobejde 
se program bez osobního setkání s každým jedním z nich. Často se žáci svěřují a my stále znovu poznáváme, 
jak obrovskou cenu má s mladými lidmi o těchto tématech hovořit.

Jiří Fictum, lektor

5. SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS

Při příležitosti Světového dne boje proti AIDS jsme 1. prosince 2009 uskutečnili dva cykly komponova-
ného programu, který se sestával z výstavy, interaktivní přednášky na téma „HIV/AIDS, rizika pro sexuálně 
aktivní mládež, prevence“ a vystoupení WAIT týmu. Program se konal v Pastoračním středisku na Praze 6. 
Zúčastnilo se ho cca 270 žáků a studentů 12ti tříd ZŠ a SŠ.
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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, které se uskutečnily v roce 2009: 
Rizikové chování dospívajících a jeho prevence • 
Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících – 2x• 
Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách – 2x• 
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole – 3x• 
Prezentace preventivních programů pro mládež• 

V roce 2009 jsme uskutečnili celkem 9 odborných seminářů, kterých se účastnilo 235 pedagogických 
a výchovných pracovníků.

NÁZEV ODBORNÉHO semináře Počet dní/hodin Počet účastníků
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole 1/8 40

Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách 3/25 35

Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství 
dospívajících

2/16 8

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole 1/8 26

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence – 10. ročník 3/25 36

Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství 
dospívajících

2/16 7

Prezentace preventivních programů pro mládež 1/7 40

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole 1/8 27

Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách 3/25 16

CELKEM 17/138 235
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Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek – PPP Pelhřimov

Ohlasy účastníků:
Seminář se mi velmi líbil, hlavně praktické příklady, jistě z něj mnoho využiji v praxi.• 

MŠ Šikulka

Velice zajímavé a poučné. Moc přínosné, příklady ze života – praxe. Pěkné. • 
MŠ Mezi Domy

Seminář byl velmi přínosný. Vyhovovala mi forma výkladu, kdy byly teoretické poznatky prokládány • 
příklady z praxe. Dr. Martínek je úžasnou osobností, je přesvědčivý, vtipný a stojí za tím, co vykládá, 
většinu věcí má osobně zažitých. 

MŠ Matěchova, Praha 4

Vynikající seminář. Utřídění poznatků z minula + nové poznatky, náměty pro práci s dětmi, rodiči • 
i učiteli, skvělé propojení teorie a praxe. Jsem nadmíru spokojená. 

PPP SK – pracoviště Příbram

Velmi přínosné, zajímavé. Po dlouhé době mi školení něco dalo a nenudila jsem se. • 
MŠ Kotlaska, Praha 8

Seminář byl na vysoké odborné úrovni. Odnáším si mnoho témat k zamyšlení a příjemný pocit • 
z dobré investice svého času. 

Speciální MŠ pro děti s vadami řeči

Těší mě návrat k teoriím, které se vracejí k rituálům, přirozeným reakcím, hledání významu práce • 
s tělem – v jednoduchosti je účinnost a krása. Objevilo se nejen dobře uchopené téma, ale především 
téma jako společenský problém. Za tenhle přesah děkuji!!! Děkuji za péči a celkové rozložení – pauzy, 
občerstvení, literatura.

 PPP Liberec

Na velmi dobré úrovni, nejlepší seminář, jaký jsem kdy absolvovala. • 
MŠ U Vysočanského Pivovaru, Praha 9

Celý seminář byl velmi zajímavý, pro moji práci přínosný, přinášející mi mnoho nových poznatků... • 
Vydržela bych na něm sedět a poslouchat pana doktora dál a dál. Vtipné a vzdušné. VELICE DĚKU-
JI. Tento seminář všem velmi doporučuji.

MŠ Na Zvoničce

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 
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Seminář byl velmi dobře organizován (pozvánka, popis cesty, občerstvení) • 
MŠ Matěchova, Praha 4

Celkově moc díky a víc takových seminářů. • 
MŠ Dobřichovice

 

Rozpoznávání a řešení agresivity a  šikany ve školách
Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek – PPP Pelhřimov

Ohlasy účastníků:
Vzhledem k velkému množství praktických ukázek, brilantnímu přednesu a fundovanosti pana dok-• 
tora: VYNIKAJÍCÍ! 

ZŠ Lupáčova 1, Praha 3

Naprosto odpovídá potřebám současné školy. • 
ZŠ Komenského 6, Žďár n. Sázavou

Seminář jako celek byl výborný. Pro mě osobně měl velký přínos. Jedním slovem brilantní. Poprvé • 
teorie propojená s praxí, dotažená do konkrétních příkladů. PARÁDA! Díky za fundovanost a odvahu 
a ochotu se s námi podělit o Vaše zkušenosti a vlastní know-how.

PPP Kladno

Účastníci semináře Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě 
v mateřské škole

Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 

Účastníci semináře Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě 
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Dokázal nás zaujmout a zejména vydržet. Jednotlivé části jsou dobře řazeny po sobě, odjíždím s no-• 
vinkami a to je pro mě podstatné! Jsem ráda, že po dvou dobrých zkušenostech s organizací CEVAP 
a semináři MUDr. Rozehnalové mě i ten třetí seminář nezklamal. Vybírám si na jistotu. 

ZŠ Doloplazy u Olomouce

SUPER, jsem nadšená a moc ráda, že jsem se zúčastnila. Doporučila bych•  celým pedagogickým 
sborům na ZŠ! 

PPP

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 

Účastníci semináře Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek Nejmladší účastník semináře

Účastníci semináře Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

        

Účastníci semináře Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách
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Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících
Lektoři: 
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. – AIDS centrum Praha
 MUDr. Marcela Rozehnalová – CEVAP

Ohlasy účastníků:
HIV/AIDS, situace v ČR, ve světě. Klinický obraz AIDS, kasuistiky
 (Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.)

Zajímavé, poučné, vysoká odbornost. • 
OU a Praktická škola Praha 8

Nové epidemiologické informace, zajímavé osobní příběhy. Perfektní. • 
SZŠ Ruská, Praha 10

Tato část se mi velmi líbila. Fundovaná přednáška s důležitými údaji a s četnými příklady z praxe. • 
Dvouletá Katolická střední škola Praha 8

Příklady a příběhy z praxe velice zajímavé, myslím že velice vhodné odprezentovat našim dětem na • 
OV. 

OV Praktická škola Chabařovická

Program Free Teens – prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících 
(MUDr. Marcela Rozehnalová)

Určitě použijeme a vypůjčíme pro školu. • 
OU a Praktická škola Praha 8

Naprosto super! Příběhy ze života, konkrétní situace...• 
 SZŠ Ruská, Praha 10

Hodnotím kladně, program je velice odborně zpracován, je jasný a myslím i dostatečně „odstrašující-• 
cí“. 

OV Praktická škola Chabařovická

Dobrý nápad jak pomoci nastínit dospívající mládeži negativní vlivy naší doby.• 
SOU Domažlice 

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 
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Rizikové chování dospívajících a jeho prevence – 10. ročník
Lektoři: 

MUDr. Eva Vaníčková, CSc. -  - 3. LF UK Praha
pplk. PhDr. Alena Plšková -  - policejní rada na Policejním prezidiu PČR - specialista na problematiku trestné činnosti 
páchané na dětech a dětmi , domácí násilí 1975 – 2007, souběžně přednášející pro Institut mezioborových studií - Uni-
verzita Tomáše Bati ve Zlíně - sociální patologie a typologie výchovných potíží -  dosud
PhDr. Blanka Čepická - , klinická psycholožka, psychoterapeutka, PTSTA (EATA), teaching supervizor EAS a ČIS
MUDr. Lubomír Hadaš - , PhD., LF UK Hradec Králové 
MUDr. Marcela Rozehnalová -  - CEVAP

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 

Přenášející MUDr. Marcela Rozehnalová

Účastníci semináře Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících

Přednášející Doc. MUDr. Marie Staňková, Csc.
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Seminář byl součástí vládní kampaně „STOP násilí na dětech“ pod záštitou ministra pro lidská práva 
Michaela Kocába.

Ohlasy účastníků:
Celkové hodnocení přínosu semináře

Z tohoto semináře si odnáším mnoho poznatků použitelných nejenom v mé praxi, ale i v osobním • 
životě. 

ZŠ a MŠ v Parkáno, Praha

Seminář naplnil mé očekávání. Oceňuji kombinaci nezbytných teoretických poznatků, praktických • 
ukázek a aktivního zapojení. Mnoho informací a poznatků využiji jak v pedagogické práci, tak ve svém 
osobním životě. 

DÚM a SVP Brno
 

Hodnocení celkové organizace semináře
Byla jsem na semináři pořádaném CEVAP již podruhé, organizační zajištění bylo opět velmi dobré.• 

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 

Účastníci 10. ročníku semináře Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
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Interpersonální formy násilí na dětech v rodině, škole, komunitě, společnosti – 
defi nice, identifi kační markery, detekce. Krizová intervence. Využití dramatické 
výchovy.  (MUDr. Eva Vaníčková, CSc. )

VÝBORNÉ! Velmi srozumitelně  a konkrétně vysvětlená problematika.  • 
ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou

Přednáška paní MUDr. Vaníčkové byla velice zajímavá a pro moji práci přínosem. • 
DD Jablonec n. Nisou

Vynikající materiál, který určitě využiji. Přednáška na dobré úrovni. • 
Gymnázium a OA Mariánské Lázně

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 

MUDr. Eva Vaníčková, CSc.

pplk. PhDr. Alena Plšková
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Násilí  a kriminalita páchané dětmi a na dětech v rodině a ve škole. Interdisci-
plinární spolupráce. ( pplk. PhDr. Alena Plšková)

Vesměs velmi cenné informace o legislativě. Ujasnění pojmů zákonů týkající se jak pedagoga, tak uči-• 
tele. Užitečné také bylo seznámení se s literaturou pro děti a mládež. 

Salesiánské středisko Plzeň, centrum Střecha

Poselství od rodičů, životní scénáře, možnosti změny ( PhDr. Blanka Čepická)

Zajímavá interaktivní přednáška, nutí člověka k zamyšlení se sama nad sebou• 
ÚMČ Praha 17

Líbilo se mi, že aktivity byly zaměřené na prožitek, a nebyly přitom nijak násilné. • 
ZŠ O. Březiny, Jihlava

Velice zajímavé, poutavé a obohacující setkání. Oceňuji zážitkové sebezkušenostní vedení přednáš-• 
ky. 

Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie (MUDr. Lubomír Hadaš, PhD.)

Povídání s panem doktorem Hadašem mě velmi oslovilo. Naprosto jasné, srozumitelné a odpovědělo • 
mi na řadu otázek i některé další otevřelo. Vynikající! 

ZŠ Švermova, Žďár n. Sázavou 

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 

PhDr. Blanka Čepická MUDr. Lubomír Hadaš, PhD.
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Charakter, sexualita, zodpovědnost (MUDr. Marcela Rozehnalová)

Cesta do hlubin každého z nás – idealistické, ale pravdivé. Seznámím vedení školy s vašimi přednáškami. • 

ZŠ a MŠ v Parkáno, Praha

WAIT – vrstevnický program (písničky, tanec, scénka)
SKVĚLÉ! • 

ZŠ a MŠ v Parkáno, Praha

Super! Úžasná myšlenka, skvělé provedení, nádherný zážitek. • 
SPC při ZŠPr a PrŠ, Praha 2 

ODBORNÉ SEMINÁŘE DVPP 

Další připomínky

Chtěla bych poděkovat paní Rozehnalové za to, že věnuje svůj čas a energii do podobných akcí, se-• 
minářů, projektů. Myslím, že její práce má smysl.

MUDr. Marcela Rozehnalová   Vystoupení WAIT týmu
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KLUBOVÁ ČINNOST

WAIT - VRSTEVNICKÝ PROGRAM PREVENCE AIDS

Co je WAIT
WAIT   je vrstevnický projekt zaměřený na prevenci HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných • 
nemocí. Dospívající využívají svého hudebního, tanečního a dramatického nadání k tomu, aby 
předali svým vrstevníkům poselství správných životních voleb a zdravého životního stylu – sexu-
ální zdrženlivosti v období dospívání jakožto nejspolehlivějšího způsobu ochrany před virem HIV 
a ostatními pohlavními nemocemi a přípravy na manželskou věrnost.
WAIT vede mladé lidi k tomu, aby si uvědomili skutečnou hodnotu svého života, lásky a sexuality.• 

Pravidla WAIT
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 respektují.• 
Pravidla tu nejsou proto, aby někoho omezovala, naopak slouží k rozvoji charakteru a osobnosti • 
každého z členů týmu.
Jejich prostřednictvím se dospívající učí respektovat jeden druhého i sebe samotné. Učí se oceňovat • 
svou práci i práci druhých lidí. Učí se nevzdávat věci předem a v neposlední řadě se učí týmové 
spolupráci.

Vystoupení WAIT
Probíhají na základních a středních školách, v mládežnických klubech nebo na veřejných prosto-• 
rách.
Celý program trvá přibližně hodinu a skládá se z taneční, pěvecké a dramatické části a závěrečné • 
diskuze.

V r. 2009 měl český WAIT tým 6 cca hodinových veřejných vystoupení:
vystoupení v obci  - Řitka (cca 120 účastníků),
vystoupení v  - Plzni při příležitosti Globálního festivalu míru (cca 120 účastníků),   ( zároveň panelové předsta-
vení činnosti CEVAP)
dvě vystoupení na seminářích CEVAP -  určených učitelům, vychovatelům, výchovným poradcům a metodi-
kům prevence (celkem cca 40 účastníků).
dvě vystoupení -  spojené s přednáškou v rámci Světového dne boje proti AIDS. Vystoupení se účastnilo 12 
tříd-cca 270 dospívajících.
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KLUBOVÁ ČINNOST 

Vystoupení WAIT na semináři Prezentace programů primární prevence, SZÚ Praha

Vystoupení WAIT na Globálním festivalu míru v Plzni, září 2009 Členka Junior WAIT pomáhá představovat činnost CEVAP na 
Globálním festivalu míru v Plzni, září 2009
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Charakter akce Počet  akcí Počet hod/dní Počet účastníků

Odpolední setkání WAIT 32 96 hodin
184 *

(61 ZŠ, 79 SŠ, 44 VŠ)

Jednodenní soustředění       
WAIT

1 1 den
7

(2 ZŠ, 4 SŠ, 1 VŠ)

Dvoudenní soustředění 1 2 dny
8

(2 ZŠ, 4 SŠ, 2 VŠ)

Týdení soustředění – trénink 
WAIT

1 7 dní
8

(2 ZŠ, 4 SŠ, 2 VŠ)

Junior WAIT 15 45 hodin 249 *

CELKEM 50 10 dní/ 141 hod 456

*Součet účastníků všech setkání. Pravidelně se setkání WAIT účastnilo 4-9 dospívajících, setkání Junior WAIT 11-20 dětí.

Projekt WAIT se v roce 2009 soustředil na práci se stávajícími členy WAIT a na rozvoj a upevnění jejich 
osobnostních kvalit.

KLUBOVÁ ČINNOST 

Víkend s WAIT
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Junior WAIT

V roce 2009 se v rámci klubové činnosti začal rozvíjet především projekt Junior WAIT  - v první polovině 
roku pod vedením Evy Kačírkové, která v té době zvládala vedení jak WAIT, tak Junior WAIT, za což jí patří 
upřímné poděkování. V druhé polovině roku převzala vedení Junior WAIT Jana Rozehnalová, která se vrátila 
ze svého ročního pobytu v zahraničí.

KLUBOVÁ ČINNOST 
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Junior WAIT je určen dětem ve věku 6-12 let. Setkání probíhala vždy jednou za 14 dní, v sobotu dopo-
ledne. Setkání Junior WAIT se aktivně účastnili členové WAIT, kteří se učili starat o mladší a předávat jim 
zábavnou formou hodnoty, kterým se sami učí ve WAIT. 

Děti se formou písniček, tance, hraní bajek učily, že každý má své místo, každý něco dokáže. Učily se týmo-
vé spolupráci a byly oceňovány každý za svůj individuální pokrok, za „svá malá vítězství“. Každé z nich tak 
mělo motiv pro společnou práci a zároveň se učilo vidět svůj osobní přínos, svoji vlastní hodnotu, tj. v čem je 
to které dítě dobré, a  to nejen co se týká vnějších dovedností, ale i co se týká osobnostních kvalit – jako např. 
pomoci druhému, umět se zeptat, když něčemu nerozumím, být přesný a spolehlivý apod.

KLUBOVÁ ČINNOST 
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KLUBOVÁ ČINNOST 

Hodnoty, které chceme naše děti učit, musíme nejprve sami ztělesňovat. Pokud my sami nebude-
me 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 upřím-
ní 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 existen-
ci pravé lásky a povzbuzení, aby si chránili vzácný dar své sexuality právě pro ni.
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FINANCOVÁNÍ CEVAP V ROCE 2009
Financování CEVAP je zajišťováno v souladu se zákonem vícezdrojově. Na celkovém fi nancování 
CEVAP se podílely státní dotace  52,41%, tržby z prodeje služeb   45,49% a sponzorství  2,1%.  

Projekt MPSV na podporu fungující rodiny v roce 2009 byl fi nancován státní dotací z 67,41%,  
tržbami z prodeje služeb  z 29,89%  a sponzorství se na fi nancování projektu podílelo ve 2,7%.

Celkový objem � nančních prostředků za rok 2009

NÁKLADY Projekt MPSV Vlastní činnost

Náklady celkem 741 940 89 997

a) osobní náklady - celkem 66 540 0

mzdové náklady 66 540 0

hrubé mzdy

OON na DPČ

OON na DPP 66 540 0

jiné mzdové náklady

odvody na sociální a zdravotní pojištění 0 0

pojistné ke mzdám

pojistné k DPČ

jiné pojistné

b) provozní náklady - celkem 675 400 89 997

materiálové náklady 78 008 32 460

potraviny 41 270 490

kancelářské potřeby 28 332 28 530

vybavení DDHM do 40 tis. 1 650

pohonné hmoty

jiné materiálové náklady 6 756 3 440
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PŘÍJMY Projekt MPSV Vlastní činnost

Příjmy celkem 741 940 212 368

Dotace 500 175 0

Sponzorské dary 20 000 0

Příjmy od uživatelů 221 765 212 368

Ostatní příjmy 0 0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : 122 371 KČ

Naše poděkování patří všem poskytovatelům fi nanční i morální podpory.

NÁKLADY Projekt MPSV Vlastní činnost
nemateriálové náklady 597 392 57 537

energie

opravy a udržování

cestovné 23 126 0

- cestovné zaměstnanců 23 126

- jiné cestovné

ostatní služby 549 532 57 537

- spoje celkem 58 177 0

- nájemné 125 848

- právní a ekonomické služby 40 000 20 000

- školení a kurzy 0

- pořízení DHM do 60 tis. 1 107

- jiné ostatní služby 324 400 37 537

ostatní náklady 24 734 0

- jiné ostatní náklady 24 734 0

FINANCOVÁNÍ CEVAP V ROCE 2008 




