SYSTÉM PREVENTIVNÍCH SLUŽEB
V PLZEŇSKÉM KRAJI
Anotace:
Cílem příspěvku je představit cíle a činnost koordinační
skupiny primární prevence PK a následně systém služeb
poskytovatelů primární prevence a dalších subjektů
poskytujících preventivní služby. Prezentovány budou
klíčové služby těchto organizací, které jsou spojeny se
zajištěním bezpečného klimatu ve školách Plzeňského kraje.

KOORDINAČNÍ SKUPINA PRIMÁRNÍ PREVENCE PK
– od roku 2015, má celokrajskou působnost
– důvodem vzniku byla nedostatečná provázanost systému
preventivních aktivit na regionální i místní úrovni
– cílem KOO je díky intenzivnější spolupráci mezi subjekty poskytující
služby v oblasti primární prevence efektivnější poskytování
preventivních a intervenčních služeb na školách v PK a vytvoření
systémového přístupu k prevenci, který pomůže cíleněji zaměřit
činnost subjektů v prevenci a přinese důkladnější přehled o reálném
stavu prevence v kraji (dostupnost, návaznost, kultura nabízení a
využívání služeb apod.)
– koordinačně zajišťují MP PPP Plzeň a krajský školský koordinátor
prevence
– setkání 2x – 3x do roka (dílčí tematické pracovní skupiny)
– účast na KOO je zcela dobrovolná

Členové koordinační skupiny prevence:
-

-

Krajská školská koordinátorka prevence
Metodici prevence v PPP
SVP
NNO (CPPT, Point 14, Diakonie, Ledovec, TADY A TEĎ, Ponton,
Člověk v tísni, Bílý kruh bezpečí, Národní iniciativa pro život,
Domus…)
OSPOD
OŠMT MMP
ŘŠ
ČŠI
Městská policie
PMS

KOORDINAČNÍ SKUPINA – CÍLE, VIZE, PŘÍNOSY
- intenzivnější spolupráce, cílenější koordinace preventivních aktivit
 v důsledku zamezit duplicitě programů, formálnímu využívání
služeb či nadužívání služeb školami, zvýšit efektivitu a kvalitu
programů prevence apod.
- sdílení zkušeností, informací, potřeb, poptávky (pravidelné schůzky,
kazuistické příklady dobré praxe, možnost srovnání s jinými subjekty
ohledně kvality služeb, pravidelné hodnocení situace stavu prevence,
doporučení či společné hledání řešení, příležitosti k činnosti apod.)
- přehled o stavu prevence na školách, nové možnosti spolupráce a
větší efektivita účinnosti realizovaných kroků – nepokrytá místa v
regionu (dostupnost, zaměření), vzdělání a profesionální příprava
ŠMP, jasnější definování zakázek, návaznost služeb apod.
- jasnější financování služeb a zaměření projektů
- tvorba ujednocené koncepce, preventivní strategie v PK a evaluace
prevence na školách

KOORDINAČNÍ SKUPINA – CÍLE, VIZE, PŘÍNOSY
- podporovat činnosti, které budou více zaměřeny na vzdělávání,
metodickou podporu a přípravu pedagogů, které jsou důležité ke
kvalitní přípravě a realizaci preventivních aktivit školy na úrovni
všeobecné prevence např.: včlenění třídnických hodin, adaptačních
programů, interaktivních hodin, komunitních činností apod.
- podporovat činnosti, které kvalitně podpoří ŠMP a VP (zejména 250
hod. kurzy, supervize apod.)
- ujednocení slovníku, terminologie a výchozích materiálů k prevenci

Příklady dobré praxe, co už se nám povedlo
Propojení poskytovatelů (PPP Plzeň, Diakonie, CPPT, SVP Plzeň… )
— realizace společných vzdělávacích seminářů, vzájemná metodická
podpora zacílená na sdílení metodiky, rozvoj lektorských dovedností…
— sjednocování přístupu
— realizace vzájemných náslechů
Realizace náslechů preventivních programů NNO a dalších subjektů
— na základě osobní zkušenosti můžeme program lépe a cíleněji
doporučit jednotlivým školám, doporučit, čím je vhodné na program
navázat apod.
— nabízíme možnost metodické podpory lektorům NNO
— náslechy proběhli u poskytovatelů: CPPT, Diakonie, Revolutin train, Národní
iniciativa pro život, The Action New Generation, Spolek Ulice Plzeň, ACET,
Fórum pro prožitkové vzdělávání – Divadlo Fórum, Domink Nekolný, VZP...

Sdílení realizovaných programů
— sdílené prostředí
— zapojené organizace: PPP, SVP, Diakonie, Point 14, CPPT, NIŽ, MP

Příklady dobré praxe, co už se nám povedlo
Plán primární prevence rizikového chování PK na období 2017 – 2019
Přenos témat do jiných platforem

- MAS, TMP, Prevence kriminality, PLK apod.
Realizace krajských projektů:
Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje 2017
Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje 2018
Bezpečné klima na školách v Plzeňském kraji 2019
•

Cílem projektů bylo a je realizovat podpůrné aktivity (metodické vedení pedagogů,
předávání odborných informací managementu škol, školním metodikům prevence a
ostatním pedagogickým pracovníkům, vzdělávání metodiků prevence v PPP Plzeň,
evaluace formou celoplošného dotazníkového šetření).

• Metodické materiály – Třída plná pohody, Kuchařka

Krizové plány
— tvorba krizových plánů pro výskyt jednotlivých typů rizikového chování se
škole
— konzultace postupů s OSPOD, PČR, ČŠI

SYSTÉM VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO KLIMATU NA ŠKOLE
(školou, externím poskytovatelem)
– Tvorba MPP – evaluace + plán
– Primární prevence realizovaná pedagogy školy – delegování činností
a vymezení kompetencí zapojených pedagogů
– Primární prevence realizovaná externími poskytovateli

SYSTÉM VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO KLIMATU NA ŠKOLE
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NABÍDKA POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI
VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO KLIMATU NA ŠKOLÁCH
— Zástupci jednotlivých organizací budou k dispozici účastníkům
konference o přestávkách k neformální diskuzi a síťování.
— Vize: vytvoření krajského katalogu poskytovatelů primární prevence

Přehled kategorií:
• Vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence k tématu
bezpečného klima
• Všeobecná primární prevence
• Selektivní a indikovaná primární prevence
• Metodická podpora systému školy
• Individuální péče a podpora žáka (terapeutické služby, rozvoj
sociálních dovedností, volný čas, doučování)
• Péče o rodinu

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PRIMÁRNÍ
PREVENCE K TÉMATU BEZPEČNÉ KLIMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademie nadání, z. s. (ANA)
MUDr. Lenka Luhanová (Centrum lékařské prevence)
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. (CPPT)
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a
školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň (SVP PLZEŇ)
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (DIAKONE ZÁPAD)
LEDOVEC z. s.
Point 14, z. ú.
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 (PPP)
NIDV, KCVJŠ

ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO
TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA EXTERNÍMI POSKYTOVATELI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademie nadání, z. s. (ANA)
Bílý kruh bezpečí (BKB)
MUDr. Lenka Luhanová (Centrum lékařské prevence)
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. (CPPT)
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (DIAKONE ZÁPAD)
LEDOVEC , z. s.
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Národní iniciativa pro život, o. p. s. (NIŽ)
Point 14, z. ú.
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 (PPP)
PČR, Městská policie

PRIMÁRNÍ PREVENCE SELEKTIVNÍ/INDIKOVANÁ –
EXTERNÍ POSKYTOVATELÉ V OBLASTI BEZPEČNÉ KLIMA
• Akademie nadání, z. s. (ANA)
• Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. (CPPT)
• Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a
školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň (SVP PLZEŇ)
• LEDOVEC z. s.
• Point 14, z. ú.
• Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 (PPP)

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE A PODPORA ŽÁKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademie nadání, z. s. (ANA)
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. (CPPT)
Člověk v tísni o. p. s.
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (DIAKONE ZÁPAD)
Domus – Centrum pro rodinu, z. s.
LEDOVEC z. s.
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.
PONTON, z. s.
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 (PPP)
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a
školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň (SVP PLZEŇ)
• TADY A TEĎ, o. p. s.

PÉČE O RODINU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademie nadání, z. s. (ANA)
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. (CPPT)
Člověk v tísni o. p. s.
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a
školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň (SVP PLZEŇ)
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (DIAKONE ZÁPAD)
Domus – Centrum pro rodinu, z. s.
LEDOVEC z. s.
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.
Point 14, z. ú.
PONTON, z. s.
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 (PPP)
TADY A TEĎ, o. p. s.

METODICKÁ PODPORA SYSTÉMU ŠKOLY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademie nadání, z. s. (ANA)
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. (CPPT)
Člověk v tísni o. p. s.
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a
školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň (SVP PLZEŇ)
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (DIAKONE ZÁPAD)
Domus – Centrum pro rodinu, z. s.
LEDOVEC z. s.
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Point 14, z. ú.
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78 (PPP)

Děkujeme za pozornost

Mgr. Martina Vlčková
Mgr. Věra Huzinec Čiková

