
 

 

HRA NA HRANĚ 
aneb prevence problémového hraní 

 

  

Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum komplexní péče pro hazardní hráče ve Zlínském 

kraji opět nabízí ucelený preventivní program s názvem Hra na hraně aneb prevence 

problémového hraní, na školní rok 2019/2020. 

  
Program vychází z osvědčeného zahraničního programu „Stacked Deck“ autorů Roberta Williamse, Ph.D., 

Roberta Wooda, Ph.D. (vydáno v roce 2010, Hazelden, Center City, Minnesota). Se svolením autorů byl 

program přetransformován pro české prostředí. 

 

Cílovou skupinou pro Hru na hraně jsou žáci 8. - 9. tříd ZŠ a prvních dvou ročníků SŠ.  

Program se skládá ze 6 lekcí po 45 minutách (na jiném uspořádání je možné se domluvit, 

jeví se nám vhodné např. 3x po 2 lekcích). Jedna lekce je vždy pro jednu třídu. Uvítáme 

možnost realizace programu pro alespoň 2 třídy během dopoledne (tj. 2x po 2 vyučovacích 

hodinách). Program vyučují naši pracovníci, termíny se předem sjednávají telefonicky popř. 

e-mailem.  

 

K realizaci lekcí je zapotřebí dataprojektor. 
Pracovníci propojují ve třídách prožitkové, verbální a audiovizuální metody, je brán zřetel na 

věk žáků a jejich zájem a spolupráci.  

 

Témata lekcí:  

 historie a realita hazardu 

 rizikové faktory hraní 

 příznaky problémů s hazardním hraním 

 zkreslené představy a mýty o hazardu 

 rizika a posouzení rizikových situací 

 překážky pro správná řešení problémů. 

 

Program je pro školy zdarma. 

 

Spousta věcí, které v životě děláme, je riziko nebo hazard, je potřeba k životu přistupovat jako 

„inteligentní hráč“, který má o problematice relevantní informace. Problém hazardního hraní 

mladistvých je velmi aktuální a měl by být součástí preventivních aktivit na školách.  

  

Mimo zmíněný program poskytujeme bezplatně a anonymně psychologické a sociální 

poradenství v souvislosti s jakoukoliv nelátkovou závislostí (hazardní hraní/sázení, závislost 

na internetu, nakupování apod.). Ohledně závislostí na alkoholu a dalších návykových látkách 

je možné obrátit se na Terapeutické centrum ve Zlínském kraji.  

 

Naše centrum nabízí besedy, přednášky, diskuze jak pro žáky, tak i pro rodiče dle požadavků 

školy. Cena přednášky je 500,-Kč / 90 min.  

 

Pokud máte zájem, rádi Vám poskytneme bližší informace nebo můžeme Hru na hraně i naše 

služby představit při osobním setkání.  

 

                                 Za Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji 

                                 Bc. Eliška Uhrovičová 

                                 tel. 778 457 296 


