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Programy 
primární
prevence

Posláním Programu primární prevence Advaita, z. ú. 
je předcházet rizikovému chování a omezit jeho vznik, 
projevy a další rozvoj.

www.advaitaliberec.cz

–  Zkušení lektoři a lektorky, kteří se průběžně 
dále vzdělávají.

–  Komplexní program pokrývající většinu forem 
rizikového chování.

–  Návaznost jednotlivých úrovní prevence a terapie 
v rámci jedné organizace.

–  Certifikovaná služba.
–  Zázemí renomované organizace.

V PROGRAMECH NAŠI LEKTOŘI 
A LEKTORKY:

–  Poskytují pravdivé informace uzpůsobené věku 
žáků, vyvracejí mýty o konkrétních formách 
rizikového chování. 

–  Podporují žáky ve zdravém životním stylu, nabízejí 
způsoby, jak rizikové chování odmítnout a čelit 
skupinovému tlaku.

–  Vytvářejí bezpečný prostor, v němž mohou 
účastníci mluvit o svých názorech, zkušenostech 
a pocitech.

–  Vedou účastníky k respektování odlišností 
a názorů ostatních.

–  Nabízejí prostor pro sebepoznání a rozvoj 
zdravých vztahů v kolektivu.

Advaita, z. ú. nabízí ucelený systém pomoci lidem 
ohroženým škodlivými návyky a závislostí. 

V Libereckém kraji nabízí tyto služby:
–  Program primární prevence,
–  Ambulantní služby,
–  Poradny pro gambling a jiné závislosti,
–  Terapeutická komunita,
–  Doléčovací program. 

Více na www.advaitaliberec.cz

PROČ PREVENCI OD ADVAITY? O ADVAITĚ, z. ú.

KONTAKT 
PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Vedoucí programu: Mgr. Barbora Mrázová
Email: primarniprevence@advaitaliberec.cz
Tel: 732 315 970
Web: www.advaitaliberec.cz/primarni-prevence

Programy primární prevence nabízíme na území 
Libereckého kraje.
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PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Je určen:
–  dětem a mládeži ve věku 9–18 let a pedagogům 

(Školská primární prevence), 
–  seniorům, uživatelům ambulantních a pobytových 

sociálních a zdravotních služeb (Prevence 
pro seniory).

Komplexní program pro 1. stupeň ZŠ 
–  pro 3.–5. ročník ZŠ, 
–  2 x 2 vyučovací hodiny pro jednu třídu za jeden 

školní rok,
–  témata: přátelství a šikana, návykové látky, rizika 

na internetu, závislost na počítači a mobilu, zdravý 
životní styl.

VŠEOBECNÁ PREVENCE

SELEKTIVNÍ PREVENCE
–  pro školní kolektivy s vyšší mírou ohrožení rizikovým 

chováním,
–  obvykle 2 + 3 vyučovací hodiny,
–  témata: návykové látky, nelátkové závislosti, vztahy 

ve třídě a šikana, kyberšikana.

–  pro vybrané jedince, kteří už jsou rizikovým 
chováním ohroženi,

–  skupinová nebo individuální forma (5 nebo 
10 setkání),

–  témata: návykové látky, nelátkové závislosti, vztahy 
ve třídě a šikana, kyberšikana, základní vzorce 
bezpečného chování napříč typy rizikového chování,

–  poskytujeme také v zařízeních institucionální 
výchovy,

–  certifikovaný program.

INDIKOVANÁ PREVENCE

–  k rizikovému chování a jeho řešení,
–  k získávání finančních prostředků na preventivní 

aktivity.

PORADENSTVÍ PRO ŠKOLY

Vzdělávání na klíč na vybraná témata z prevence 
rizikového chování: návykové látky, nelátkové 
závislosti, šikana a kyberšikana, podpora pozitivního 
klimatu ve třídě.

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Beseda o závislostech, s důrazem na alkoholovou, 
lékovou závislost a různé formy patologického 
hráčství.

Programy jsou zpoplatněny.
Aktuální ceník najdete na našem webu.

www.advaitaliberec.cz

ŠKOLSKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Jeho cílem je: 
–  zamezit vzniku rizikového chování nebo jej oddálit 

do co nejpozdějšího věku, 
–  poskytovat vyvážené informace o rizikovém chování,
–  rozvíjet sociální dovednosti,
–  posilovat pozitivní vzorce chování, postoje 

a hodnoty, zdravý způsob života a otevřenou 
komunikaci.

Programy pro první ročníky SŠ 
–  adiktologická témata,
–  certifikovaný program.

Programy je v případě zájmu možné objednat 
i jednotlivě. 

Komplexní program pro 2. stupeň ZŠ 
–  nejméně 2 x 3 vyučovací hodiny pro jednu třídu za 

jeden školní rok,
–  témata: vztahy ve třídě a šikana, návykové látky, 

nelátkové závislosti (počítač, mobil, PC hry, sociální 
sítě), bezpečnost na internetu a kyberšikana, 
dospívání a partnerské vztahy a rizikové sexuální 
chování, rasismus a xenofobie, extremismus 
a negativní působení sekt, přechod na SŠ,

–  certifikovaný program.

PREVENCE PRO SENIORY


