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Nabídka služeb
v oblasti primární
prevence

Světlem k prevenci...

Světlo Kadaň z.s. nabízí v rámci své činnosti aktivity zaměřené na prevenci
rizikových projevů chování konkrétně v těchto oblastech:

Programy Vám rádi
osobně představíme
nebo
zašleme podrobnější
informace.
Detailnější informace
lze také získat na:
www.svetlokadanzs.cz

 Adiktologie, tj. látkových a nelátkových závislostí - legální a nelegální omamné
a psychotropní látky, léky, patologické hráčství, jiné návykové chování;
 Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana;
 Rasismus a xenofobie;
 Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby;
 Poruchy příjmu potravy;
 Právní kontext napříč typy rizikového chování.

V uvedených oblastech nabízíme:
 Certifikovaný (MŠMT) dlouhodobý program všeobecné primární prevence
na školách - 2 x 3 hodinový blok (vyučovací hodina) ve školním roce, možná
realizace od 4. tříd ZŠ
 Jednorázové besedy a exkurze pro žáky a studenty škol - 2 vyučovací hodiny
exkurze s besedou na vybrané téma, 1 vyučovací hodina exkurze do K-centra,
NZDM
 Semináře pro pedagogy a rodiče žáků či studentů škol - 2 vyučovací hodiny

vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz

Mgr. Jana Tussetschlägerová
725 961 795

KONTAKT

Ceny za jednotlivé aktivity jsou smluvním výsledkem dohody
mezi poskytovatelem a konkrétní školou.
 Přípravu aktivit pro adaptační pobyty, peer programy nebo preventivní dny
realizované školou, možnost lektorování aktivit - příprava: jednotná cena 3 600
Kč, lektorování: 800 Kč/hod.
 Pomoc při přípravě žádostí o dotaci pro prevenci na škole - v případě
podpoření projektu - 1 800 Kč + DPH (je zahrnuto do nákladů v rozpočtu k žádosti)
 Akreditované kurzy (MŠMT) - Primárně preventivní minimum pro pedagogické
pracovníky, Středně pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické
pracovníky, Pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické pracovníky (nejen)
 Přednášky a besedy pro pracovníky dalších organizací a institucí - cena
dohodou dle tématu, místa konání a počtu účastníků
 Aktivity šité „na míru“ - libovolné téma, čas, místo i cílová skupina, obsah vychází
z naší základní nabídky.
Aktivity jsou realizovány zkušenými lektory z oblasti primární prevence, adiktologie
a služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží. Aktivity pro žáky a studenty jsou
koncipovány jako zážitkové programy zaměřující se na seberozvoj a rozvoj
psychosociálních dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí rizikových životních
situací. Aktivity pro pedagogy, rodiče a zaměstnance jsou koncipovány jako přednášky,
besedy či semináře s cílem poskytnout osvětu v předcházení a řešení náročných situací.

Těšíme se na spolupráci!

