Školní rok: 2019/2020

Preventivní program školy
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6)
Název a adresa školy, pro

Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100, 196 00 Praha 9

kterou platí tento ŠPP

Čakovice

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Iva Nosková

Telefon na ředitele

283 931 391

E-mail na ředitele

iva.noskova@gymcak.cz

Jméno školního metodika

Mgr. Denisa Andělová

prevence
Telefon

283 931 391, 777 950 764

E-mail

denisa.andelova@gymcak.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

PPP pro Prahu 1,2, a 4

Jméno výchovného poradce

PhDr. Matúš Ivan

Telefon

283 931 391

E-mail

matus.ivan@gymcak.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

Filosofická fakulta UK, Katedra psychologie

Jméno školního psychologa

Spolupráce s psychologem z PPP – Mgr. Klára de Gray

Telefon

266 312 530

E-mail

de.gray.poradna9@seznam.cz

Studuje

Ne

Studuje

Ne

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

0

0

0

0

0

0

Víceleté gymnázium

6

168

30

4leté gymnázium

4

109

30

SŠ – ostatní

0

0

0

ZŠ - I stupeň
ZŠ - II.stupeň

Celkem pedagogů na škole*

30

* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše
(někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE (metodika str. 7)
(Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by
být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter.)

Naše škola je šestileté a čtyřleté gymnázium se šesti třídami v šesti ročnících a se čtyřmi
třídami ve čtyřech ročnících. Za poslední tři roky se počet dětí pohybuje okolo 260 (letos
277). Průměrný počet žáků ve třídě je 20-30 dětí.
Ve škole velmi dobře funguje monitorovací systém rizikového chování žáků, protože jsme
škola spíše menší s rodinnou atmosférou na okraji Prahy. Monitoring spočívá v odhalování
nežádoucích projevů chování našich žáků ve školním i mimoškolním prostředí (šikana,
netolerance, agresivita, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, poruchy příjmu potravy,
neplnění studijních požadavků, ničení školního majetku, pozdní příchody a další drobná
porušování školního řádu) prostřednictvím pozorování žáků během přestávek, ve vyučovacích
hodinách i na školních a mimoškolních akcích. Je založen na spolupráci školní metodičky
prevence s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky i
nepedagogickými pracovníky školy a rodiči studentů a pracovníky školských zařízení jako
např. PPP. Monitoring je doplňován také třídnickými hodinami a dotazníkovými anketami ve
třídách v průběhu školního roku, většinou ve spolupráci se školským zařízením. Klima ve
třídách je monitorováno a kontrolováno v průběhu celého školního roku.
Cílem tohoto programu je předejít problémovému chování u žáků a pomoci jim při řešení
jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a aby nebylo
narušováno optimální sociální klima ve třídě a ve škole.
Z předchozích hodnocení realizátorů preventivních programů, diskusí a postřehů třídních
učitelů vyplývá, že nejzávažnějšími tématy jsou zejména závislosti na cigaretách a alkoholu, i
když mnohem méně než v předchozích letech. Celkově se cíl z předchozích let snížit počet
kuřáků daří. Mnohem častěji se však nyní projevuje šikana, hlavně ve formě kyberšikany.
Často je kyberšikana důsledkem rizikové chování jako je závislost na moderních mobilních
technologiích a sociálních sítích. Vzhledem k velké oblíbenosti mobilních elektroniky
a internetu je nutné se zaměřit na možnosti případné kyberšikany a bezpečí na internetu. Dále
pak by se vzhledem k současné situaci ve světě mohla objevit xenofobie a extrémismus.
Výjimečně se vyskytují poruchy příjmu potravy.
Také je v poslední době čím dál více viditelný dřívější nástup puberty a dospívání. Je tedy
nutné zařadit dříve témata rizikového sexuálního chování a prevenci nákazy virem HIV.
Dále jsme se rozhodli využít služeb Peer program – Smíchovské střední průmyslové školy,
která pořádá přednášky na téma kyberšikany nebo mediální gramotnosti, abychom tak
podpořili naše výše stanovené cíle.
V loňském školním roce (2018/2019) bylo monitorováno ubližování ve třech třídních
kolektivech a užívání nelegálních návykových látek ve dvou třídách. S pomocí třídních
učitelů a vedení školy, byla situace vyhodnocena jako již riziková. Programy všeobecné
primární prevence na tato témata již proběhla. Školní metodička prevence na konci školního
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roku vedla na tato témata třídnické hodiny. Škola se také domluvila na spolupráci
s certifikovanou společností Prev – Centrum na programech selektivní prevence
v následujícím (tomto) školním roce.
Nově v tomto školním roce bude probíhat seznamovací kurz prvních ročníků současně
v prvním týdnu školy a bude koordinován nově schváleným týmem ředitelkou školy.
V případě, že se osvědčí, bude tento nový model realizován i v dalších letech. Tým bude
sestávat z třídních učitelů prvních ročníků, školního metodika prevence, výchovného poradce
a ředitelky školy.
Kromě bloků a seminářů primární prevence zajišťované externím realizátorem je v plánu
zařadit i další aktivity, které se však naskytnou až v průběhu školního roku. Budou tedy
doplněny a evaluovány v ŠPP školního roku následujícího.
Součástí primární prevence jsou i individuální intervize mezi pedagogy odborných předmětů,
třídními učiteli, školním metodikem prevence a výchovným poradcem.
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3. STANOVENÍ CÍLŮ ŠPP (metodika str. 12)
(stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní
strategii školy)
Cíl:
Udržet nízký počet kuřáků
Ukazatele dosažení cíle:

Pozorování, dotazníková ankety, diskuse

Zdůvodnění cíle:

Kouření je nejčastějším rizikovým chováním pozorovaným
u našich žáků.

Návaznost na dlouhodobé

Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojení

cíle:

pozitivního chování.

Cíl:

Snížit počet žáků experimentujících s omamnými látkami,
zejména marihuanou.

Ukazatele dosažení cíle:

Pozorování žáků a diskuse

Zdůvodnění cíle:

Marihuana není považována u žáků za nebezpečnou látku,
a proto s ní experimentují.

Návaznost na dlouhodobé

Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojení

cíle:

pozitivního chování.

Cíl:

Minimalizovat projevy šikany, popř. kyberšikany.

Ukazatele dosažení cíle:

Pozorování žáků během výuky i mimo ni, dotazníková
šetření nebo ankety, konzultace metodika prevence
individuálně s žáky a rodiči, třídnické hodiny.

Zdůvodnění cíle:

Šikana a kyberšikana narušuje klima školy a je velmi
náročné ji odhalit a následně i řešit.

Návaznost na dlouhodobé

Prohlubovat povědomí žáků o RCh a o jejich možných

cíle:

následcích.

Cíl:

Minimalizovat projevy závislostí na mobilních technologiích
a sociálních sítích.

Ukazatele dosažení cíle:

Pozorování žáků během výuky i mimo ni, dotazníkové
ankety, konzultace metodika prevence individuálně s žáky
a rodiči, třídnické hodiny.

Zdůvodnění cíle:

Kyberšikana narušuje klima školy a je velmi náročné ji
odhalit a následně i řešit.

Návaznost na dlouhodobé

Prohlubovat povědomí žáků o projevech závislosti a o

cíle:
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jejích možných následcích v psychice, rodině i školním
kolektivu.

Cíl:

Minimalizovat projevy rasismu a xenofobie

Ukazatele dosažení cíle:

Pozorování žáků během výuky i mimo ni, dotazníkové
ankety, konzultace metodika prevence individuálně s žáky.
Diskuse na aktuální témata v masových médiích.

Zdůvodnění cíle:

Rasismus a xenofobie se v současné době rozmáhá vlivem
válečných konfliktů na blízkém východě a přílivem
uprchlíků z takto postižených zemí.

Návaznost na dlouhodobé

Prohlubovat povědomí žáků o těchto konfliktech, výchova

cíle:

žáků povědomí o světové multikulturní společnosti.

Cíl:

Informovat žáky o zdravém životním stylu.

Ukazatele dosažení cíle:

Pozorování žáků během výuky i mimo ni, dotazníková
šetření, konzultace metodika prevence individuálně s žáky.
Diskuse ohledně aktuálních témat v masových médiích.

Zdůvodnění cíle:

Zájem o svůj vzhled je v současné době velmi zvýšený,
může vést až k přehnaným nárokům na sebe sama, až
k poruchám příjmu potravy.

Návaznost na dlouhodobé

Prohlubovat povědomí žáků o klamavých reklamách,

cíle:

upravených fotografiích v tisku a na sociálních sítích.

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

4. SKLADBA AKTIVIT ŠPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY (metodika str. 14)
a) Pedagogové
Název a odborné zaměření
vzdělávání

LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY, ŠIKANA A
KYBERŠIKANA, ZÁVISLOSTI NELÁTKOVÉ, KOMUNIKACE A
VZTAHY VE SKUPINĚ, RASISMUS A XENOFOBIE, ZDRAVÝ
ŽIVOTNÍ STYL
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Stručná charakteristika

Konzultace s lektorem po programu primární
prevence ve třídě, průběžné předávání informací
školního metodika prevence

Realizátor/lektor

PREV-CENTRUM – J. J. BÁRTEK, L. SOUKUPOVÁ, D.
ANDĚLOVÁ - ŠMP

Počet proškolených pedagogů

20 – PEDAGOGOVÉ – HLAVNĚ TŘÍDNÍ UČITELÉ A ZÁSTUPCI
TU

Počet hodin
Termín konání

20
1.

POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.
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b) Žáci
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Ročník/pololetí

Předmět

Vzdělávací oblast

biologie

Člověk a příroda

biologie

Člověk a příroda

biologie

Člověk a příroda

biologie

Člověk a příroda

biologie

Člověk a příroda

biologie

Člověk a příroda

biologie

Člověk a příroda

biologie

Člověk a příroda

chemie

Člověk a příroda

1. ročník
(6leté)
2. pololetí
3. ročník
(6leté)
1. pololetí
3. ročník (6leté)
2. pololetí
4. ročník (6leté)
1. pololetí
5. ročník(6leté)
2. pololetí
6. ročník (6leté)
1. pololetí
1. ročník (4leté)
1. pololetí
1. ročník (4leté)
2. pololetí
2. ročník (6leté)
2. pololetí

Téma
Zdraví člověka – zdraví životní
styl
Biologie virů a bakterií – přenos
pohlavních chorob
Systém krytosemenných rostlin
(rostlinné drogy)
Biologie hub (houbové
psychotropní látky)
Zdraví člověka - zdraví životní
styl
Genetika – mutagenní činitelé
Biologie virů a bakterií – přenos
pohlavních chorob
Systém krytosemenných rostlin
(rostlinné drogy)
Uhlovodíky a deriváty
uhlovodíků – návykové látky

Časová dotace

Vyučující

1 VH

Denisa Andělová

2VH

Alena Krepušová

1VH

Alena Krepušová

1VH

Alena krepušová

1VH

Denisa Andělová

2VH

Denisa Andělová

2VH

Denisa Andělová

1VH

Denisa Andělová

2VH

Ladislava Kyzlíková
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4. ročník (6leté)
2. pololetí
3. ročník (4leté)
2. pololetí

chemie

Člověk a příroda

chemie

Člověk a příroda

1. ročník (6leté)

Občanská

2.pololetí

výchova

3. ročník (6leté)
1.pololetí
1. ročník (4leté)
1. pololetí

Základy
společenských

Člověk a společnost

věd
Základy
společenských

Člověk a společnost

věd

6. ročník (6leté)

Český jazyk a

1. pololetí

literatura

4. roční (4leté)

Český jazyk a

1. pololetí

Člověk a společnost

literatura

Jazyk a jazyková komunikace
Jazyk a jazyková komunikace

Uhlovodíky a deriváty
uhlovodíků – návykové látky
Uhlovodíky a deriváty
uhlovodíků – návykové látky
Zdravý životní styl
Rasové problémy, sociální a
zdravotní problémy
Rasové problémy, sociální a
zdravotní problémy
Světová literatura – beatnická
generace
Světová literatura – beatnická
generace

2VH

Denisa andělová

2VH

Matúš Ivan

1VH

Eliška Malinová

2VH

Eliška Malinová

2VH

Eliška Malinová

2VH

Ivana Weintrittová

2 VH

Ivana Weintrittová

(tabulku lze rozšířit dle potřeby přidáním řádků)
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Specifická prevence
Název programu

Legální návykové látky

Typ programu

Interaktivní program

Stručná charakteristika

Jednorázový interaktivní program na určité téma

programu

závislosti na legálních návykových látkách

Realizátor

Prev - Centrum

Cílová skupina

Žáci gymnázia 1.S

Počet žáků v programu

30

Počet hodin programu

2+1 konzultace

Návaznost programu na cíle MPP

Snížit počet žáků experimentujících s legálními
návykovými látkami.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po programu

Termín

1. pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová

Název programu

Prevence agrese a šikany, Kyberšikana

Typ programu

Interaktivní program a interaktivní seminář pro SŠ

Stručná charakteristika

Jednorázový interaktivní program

programu
Realizátor

Prev - Centrum

Cílová skupina

Žáci gymnázia 2.S

Počet žáků v programu

30

Počet hodin programu

2x ( 2+1 konzultace)

Návaznost programu na cíle MPP

Prohlubovat povědomí žáků o dodržování pravidel
slušného chování a vzájemného respektu a
bezpečného chování na internetu a o kyberšikaně.

Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Zpětná vazba žáků a TU po programu
1. pololetí 2019/2020
Mgr. Denisa Andělová
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Název programu

Závislosti na nelegálních návykových látkách

Typ programu

interaktivní seminář pro SŠ

Stručná charakteristika

Interaktivní seminář pro SŠ

programu
Realizátor

Prev - Centrum

Cílová skupina

Žáci gymnázia 2. A

Počet žáků v programu

24

Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle MPP

2+1 konzultace
Prohlubovat povědomí žáků o RCh, zdravém životním
stylu a snížit počet žáků experimentujících
s omamnými látkami, zejména s marihuanou.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po programu

Termín

1.pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová

Název programu

Zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy

Typ programu

interaktivní seminář pro SŠ

Stručná charakteristika

Interaktivní seminář pro SŠ

programu
Realizátor

Prev - Centrum

Cílová skupina

Žáci gymnázia 4.S

Počet žáků v programu

24

Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle MPP

2+1 konzultace
Prohlubovat povědomí žáků o RCh, zdravém životním
stylu a jeho možnostech. Informovat žáky o formách
poruch příjmu potravy, jejich prevenci a možnostech
léčby.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po programu

Termín

1.pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová
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Název programu

Závislosti nelátkové

Typ programu

interaktivní seminář pro SŠ

Stručná charakteristika

Interaktivní seminář pro SŠ

programu
Realizátor

Prev - Centrum

Cílová skupina

Žáci gymnázia 5.S, 3.A

Počet žáků v programu

58

Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle MPP

2 x (2+1 konzultace)
Prohlubovat povědomí žáků o RCh, zdravém životním
stylu, nebezpečí hazardních her a gamblingu.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po programu

Termín

1. pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová

Název programu

Prevence rizikového sexuálního chování,
prevence HIV a AIDS

Typ programu

Interaktivní seminář

Stručná charakteristika

Interaktivní seminář

programu
Realizátor

Prev - Centrum

Cílová skupina

Žáci gymnázia 3.S, 1.A

Počet žáků v programu

50

Počet hodin programu

2x (2+1) konzultace

Návaznost programu na cíle ŠPP

Zvyšovat vědomí žáků o riziku spojeném se
zahájením sexuálního života, pěstovat zodpovědnost
a schopnost odolávat tlaku okolí.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po programu

Termín

1. pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová
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Název programu

Prevence selektivní – špatné vztahy ve třídě,
experimentování s nelegálními návykovými
látkami

Typ programu

Interaktivní seminář

Stručná charakteristika

Interaktivní seminář

programu
Realizátor

Prev - Centrum

Cílová skupina

Žáci gymnázia 4.S

Počet žáků v programu

24

Počet hodin programu

3 x (2+1 konzultace) + konzultace s TU a ŠMP

Návaznost programu na cíle ŠPP

Znovu nastavit normy slušného a respektujícího
chování mezi spolužáky, prohloubit povědomí o riziku
spojeném s užívání nelegálních návykových látek.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po programu

Termín

1. pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová

Název programu

Prevence selektivní – špatné vztahy ve třídě

Typ programu

Interaktivní seminář

Stručná charakteristika

Interaktivní seminář

programu
Realizátor

Prev - Centrum

Cílová skupina

Žáci gymnázia 5.S

Počet žáků v programu

29

Počet hodin programu

3 x (2+1 konzultace) + konzultace s TU a ŠMP

Návaznost programu na cíle ŠPP

Znovu nastavit normy slušného a respektujícího
chování mezi spolužáky.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po programu

Termín

1. pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová
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Název programu

Kyberšikana

Typ programu

Peer - program

Stručná charakteristika

Přednáška uzpůsobená věku posluchačů

programu
Realizátor

Peer program - Smíchovská střední průmyslová škola

Cílová skupina

Žáci gymnázia 1.S

Počet žáků v programu

30

Počet hodin programu

Přednáška 45 minut

Návaznost programu na cíle ŠPP

Cílem je obeznámit rizika spojená s prostředím
internetu a sociálních sítí. V případě setkání
s kyberšikanou ji dokázali pohotově řešit.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po přednášce

Termín

1. pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová

Název programu

Mediální gramotnost

Typ programu

Peer - program

Stručná charakteristika

Přednáška uzpůsobená věku posluchačů

programu
Realizátor

Peer program - Smíchovská střední průmyslová škola

Cílová skupina

Žáci gymnázia 2.A

Počet žáků v programu

29

Počet hodin programu

Přednáška 45 minut

Návaznost programu na cíle ŠPP

Cílem je obeznámit žáky s pojmy Fake news, Scam
nebo Hoax, s právy a povinnostmi uživatelů internetu
a sociálních sítí, autorskými právy.

Ukazatele úspěšnosti

Zpětná vazba žáků a TU po přednášce

Termín

1. pololetí 2019/2020

Zodpovědná osoba

Mgr. Denisa Andělová
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c) Rodiče
Název programu
Stručná charakteristika
programu
Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba
(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.
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5. EVALUACE (metodika str. 18)
A) Kvalitativní hodnocení
1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda
bylo dosaženo stanovených cílů
Hodnocení naplánovaných aktivit pro loňský školní rok (2018/2019).
S programy společnosti Prev- Centrum jsme začali spolupracovat poprvé 2015/16 a
spokojeni jsou jak žáci, tak i učitelé. Lektorky se vždy předem informovaly o
charakteristice každé třídy, aby byli programy co nejúčinnější. Na programech byli
přítomni třídní učitelé nebo jejich zástupci. Následné konzultace byli velmi přínosné
hlavně pro ŠMP a pro třídního učitele. Poté lektorky zaslaly i podrobné průběhy
programů v každé třídě písemně.
Během loňského školního roku bylo zaznamenáno v některých třídách rizikové
chování jako nízká tolerance vůči odlišujícím se jedincům, vůči jedincům s nižším
sociálním zabezpečením, ubližující a ponižující chování v reálném životě i na
sociálních sítích, experimentování s legálními i nelegálními návykovými látkami.
Škola se proto domluvila s Prev – Centrem na zařazení dvou tříd do programů
selektivní prevence v tomto školním roce (2019/2020).
Dále jsme se rozhodli využít služeb Peer program – Smíchovské střední průmyslové
školy, která pořádá přednášky na téma kyberšikany nebo mediální gramotnosti,
abychom tak podpořili naše výše stanovené cíle.

2. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i
v následujícím roce.
Certifikovaná společnost Prev - Centrum, s níž spolupracujeme na většině programů
primární prevence, se osvědčila, tudíž hodláme taktéž pokračovat ve spolupráci.
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B) Kvantitativní hodnocení
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence
RCh
Počet vzdělávacích aktivit

1

Počet celkově proškolených pedagogů

1

Počet hodin

125

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
Počet

Počet

Počet zúčastněných

aktivit

hodin

rodičů

0

0

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

0

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
Specifické preventivní aktivity, reagující na

Počet aktivit

Počet žáků

individuální situaci (problém) ve třídě

Počet hodin
přímé práce

Blok primární prevence

0

0

0

Interaktivní seminář

11

277

22

Beseda

2

59

2

Pobytová akce pro 1. ročník

1

59

Situační intervence - selektivní

2

53

Komponovaný pořad

Jiné

6
20

Volnočasové aktivity při školách

Počet aktivit

Počet žáků

Školní kluby

0

0

Školní kroužky

0

0

Víkendové akce školy

0

0

Prázdninové akce školy

0

0

Jiné

0

0
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Použité zkratky:
ŠPP - Školní preventivní program
RCh – Rizikové chování
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
RVP – Rámcová vzdělávací program
ŠVP – Školní vzdělávací program

Vypracovala v Praze dne 3.9.2019
Mgr. Denisa Andělová………………………………………………………….
Schváleno v Praze dne 3.9.2019
ředitelkou školy Mgr. Ivou Noskovou ………………………………………….

Seznam diagnostických/ terapeutických zařízení pro péči o žáka/
studenta školy v rámci sekundární či terciární prevence
rizikového chování:

PPP pro Prahu 9
U Nové školy 871
Praha 9 – Vysočany
190 00
Telefon i fax:
266 312 530, 266 310 939
Email: poradna@ppp9.cz
Pověřená řízením: Mgr. Jar. Stolařová
PhDr. Klára de Gray – psycholog pro Gymnázium Čakovice, degray@ppp9.cz
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Středisko výchovné péče Klíčov
Praha 9, Čakovická 51, 190 00
Telefon: 283 883 332
E-mail: portlikova@klicov.cz
Web: http://www.klicov.cz

Protidrogový koordinátor:
Martin Špaček, ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9, 283 091 428,
spacekm@praha9.cz

Ambulantní léčba rizikového chování
Vedoucí programu: Mgr. Alexandra Roubalová
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Tel.: 233 355 459
e-mail: poradna@prevcentrum.cz

Adiktologická ambulance pro mladistvé závislé – SANANIM
Žitná 51, Praha 1
Poradenská linka: 283 872 186

Bílý kruh bezpečí
Občanské sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti
tel.: 257 317 110
e-mail: centrala.praha@bkb.cz

Linka bezpečí
pro děti - tel.: 116 111
rodičovská linka - tel.: 840 111 234
linka vzkaz domů - tel: 800 111 113
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

Denní stacionář pro adolescenty s psychiatrickými problémy
Ke Karlovu 11
Praha 2
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Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle
NON-STOP telefon Linky důvěry: 241 484 149
e-mail internetové Linky důvěry: problem@ditekrize.cz

Domácí násilí DONA
Telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím
tel.: 2 51 51 13 13 - nepřetržitý provoz
e-mail: dona.linka@bkb.cz

Středisko DROP-IN
Komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky
Kobrova 10
150 00 Praha 5
tel: 257 326 080
e-mail: stredisko@dropin.cz

PORADNA pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
tel.: 222 582 942 linka 41 nebo 40
mobil: 774 927 553, 776 504 391
e-mail: miluse.konecna@csspraha.cz ; iva.duskova@csspraha.cz
Šromova 861, 198 00 Praha 9
tel.: 281 912 144
mobil: 604 724 628, 604 252 887, 731 063 278, 731 063 413
sociálně právní poradenství – tel.: 731 056 164, 731 056 735

Krizové centrum RIAPS
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb
Chelčického 39, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: 8.00 - 16.00 hod.: 222 586 768
tel.: 16.00 - 8.00 hod.+ víkendy : 222 582 151
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NON STOP LINKA DŮVĚRY (24h každý den)- 222 580 697
e-mail: riaps@csspraha.cz

Linka pro rodiče, kteří jsou výchovně bezradní: 116 000
Linka pro dospělé s psychickými problémy: 116 123
Linka pro oběti domácího násilí: 116 006
Linka pro děti mladší 18let: 116 111

Upraveno dne 9.10.2019
Mgr. Denisa Andělová
Úprava schválena dne 9.10.2019
Mgr. Iva Nosková
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