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3

Počet vyuč.
hodin

3

3

3

3

1 300 Kč

Cena

1 300 Kč

1 300 Kč

1 300 Kč

1 300 Kč

Předsudky, rasismus, tolerance

Zvládání stresu a negativních emocí

Netolismus a sociální sítě

Poruchy příjmu potravy

2 x 3

2 x 3

zdarma

4 500 Kč

Návykové látky

Adaptační kurzy

Témata preventivních programů

Dále můžete objednávat

Hra na hraně

Manipulace ve světě financí

Selektivní primární prevenci

Indikovanou primární prevenci

Vzdělávací programy pro pedagogický sbor a rodiče

nelátkové závislosti: gambling, online sázky

finanční gramotnost; program je dotován projektem

jednodenní a dvoudenní

třídy s rizikovým chováním

pro jednotlivce či skupiny

dvouhodinové a čtyřhodinové; supervize

+ školy mimo Brno hradí cestovné ve výši 6 Kč/km

Objednávky VPP Objednávky SPP a ostatních služeb
Andrea Fadrná Adéla Klingelová

E: prevence@podaneruce.cz E: poradna@podaneruce.cz
T: +420 773 789 708 T: +420 770 110 884
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Zážitkové programy pro nově vzniklé kolektivy. Podstatou je vzájemné poznání
studentů a třídních učitelů, podpora spolupráce, komunikace a důvěry, což nastartuje
přátelské klima třídy. To vše prostřednictvím zážitkových a psychosociálních technik
pod vedením zkušených lektorů s odbornou kvalifikací.

Jednodenní kurz = 8 vyuč. hodin = 8 000 Kč/třída

Dvoudenní kurz = 12 vyuč. hodin = 12 000 Kč/třída

Cestovné 10 Kč/km

Jde o programy pro třídy, kde rizikové chování probíhá nebo je míra tohoto chování
značná. 

Adaptační kurzy

 

CENA:

 

 Selektivní primární prevence (SPP)

  Témata SPP jsou především vztahy ve třídě, drogy, netolismus, gambling,
sebepoškozování aj. podle zakázky školy.

Pro realizaci SPP a nastavení kýžené změny je nezbytná aktivní spolupráce třídního
učitele, školního poradenského pracoviště a rodičů.

Škola platí pouze první (diagnostický) program, a to 1 000 Kč. Každé další setkání je
zdarma.

 

CENA:

 
 
 

1 program = 3 vyuč. hodiny, počet programů záleží na závažnosti rizikového chování
ve třídě.

Školy mimo Brno hradí cestovné ve výši 6 Kč/km. Cestovné se platí i v případě dalších
setkání.

Konzultace a včasná intervence pro mladistvé, kteří experimentují s návykovými látkami,
agresory či oběti šikany, děti, které vykazují určitou rizikovost chování ve vztahu k sobě
nebo k autoritám.

 

 Indikovaná primární prevence (IPP) 

Individuální indikovaná prevence je zdarma, cena skupinové indikované prevence dle
domluvy.

(individuální a skupinová)
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Vzdělávací programy tematicky šité na míru dle zakázky pedagogického sboru nebo
rodičů. Může jít o témata jako stmelení kolektivu, rozpoznání a řešení šikany, výchova
digitálních dětí, experimentování s drogami, sebepoškozování, nové trendy v oblasti
rizikového chování, aj.

Vzdělávací programy pro pedagogický sbor a rodiče

  Nabízíme též pravidelná metodická vedení (supervize) pro pedagogické sbory/učitele
jakožto možnost bezpečného sdílení obtížných situací v pedagogické praxi, podpora
hledání jejich řešení a zároveň sloužící jako účinná psychohygiena.

Dvouhodinový program = 4 000 Kč

Čtyřhodinový program = 8 000 Kč

Metodické vedení (supervize) - 1 hodina = 1 000 Kč

Cestovné ve výši 6 Kč/km. 

 

CENA:
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