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VYMEZENÍ POJMU PREVENCE
Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému
nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem atd.1
Obecně Národně referenční centrum (2009)2
1) Primární prevence je souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. Princip
spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění.
V souhrnu jde o činnosti, které jsou spojeny se zdravým životním stylem a ovlivňování
rizikových faktorů. Předpokládaným výstupem je snížení výskytu patologických jevů.
2) Sekundární prevence je souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání popř. i vyhledání
onemocnění, jevu apod., který už vznikl a jeho léčba. Cílem je detekce nesymptomatických
stádií.
3) Terciární prevence je souhrnem činností, které jsou zaměřeny proti vzniku komplikací již
diagnostikovaného onemocnění s cílem zabránit jeho opakování a progresi.
Základním principem primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů je výchova
k předcházení vzniku rizikového chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního
sociálního chování, rozvoj psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací. Cílem je
zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené
jejich výskytem mezi děti, žáky a studenty. Mezi základní témata primární prevence ve školách patří:
 agrese,
 šikana,
 kyberšikana,
 násilí,
 vandalismus, Intolerance,antisemitismus, extremismus,
 Rasismus,xenofobie,homofobie,
 záškoláctví,
 závislostní chování včetně užívání všech návykových látek, netolismus,
 gambling
 rizikové sporty
 riziové chování v dopravě
 spektrum poruch příjmů potravy
 negativní působení sekt
 sexuální rizikové chování.

1

www.wikipedie.cz
Příloha 3j Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ
ČR,“Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřená na vývoj národní sady standardů zdravotních
služeb“.
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Pro pochopení dalšího dělení primární prevence se musíme zmínit o nutnosti vymezení cílové skupiny
preventivních programů. Miovský, Čáblová ( 2011,str 20)3 definují cílovou skupinu preventivního
programu jako:“skupiny populace, na kterou se daný primárně preventivní program orientuje, tedy pro
kterou je zhledem ke svým cílům a metodám nejvíce vhodný a určený.“ Mezi základní parametry
popisu každého preventivního programu musí patřit popis cílové skupiny a vymezení kritérií, které
tuto skupinu určují. Aby mohl být program vyhodnotitelný, tedy evaluovaný, musí být vymezena např.
kapacita programu, upřesnění na jaké problémy cílové skupiny se program orientuje a které řeší. Podle
cílové skupiny můžeme aktivity i celek procesu primární prevence dělit4
1) Specifickou primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na
předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.
Podle dopadu na cílovou skupinu ji dále dělíme:
a) Všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován
rozsah problému nebo rizika cílové skupiny, sem patří např. mediální kampaně a školní
programy, zaměřené na všechny studenty.
b)Selektivní prevenci, která je zaměřena na specifické skupiny žáků, u nichž lze předpokládat
zvýšený výskyt rizikového chování a užívání návykových látek ( např. děti z rodin se
závislostí na alkoholu nebo mládež ze sociálně vyloučených lokalit).
c) Indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, které podle
diagnostických kritérií sice nemají problémy se závislostí, ale vykazují určité rysy a
charakteristiky rizikového chování ( např. intervence zacílené na mladé experimentátory
s drogami apod.).
2) Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování
pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného
času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k
dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe
a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a
vyhodnotitelných specifických programů.
3) Všeobecná primární prevence - představuje dlouhodobé kontinuální programy primární
prevence rizikového chování (zahrnuje celou populaci, komunitu, školu). Cílem je předcházet
rizikovému chování. Příkladem je všeobecná prevence obsažená v rámcových vzdělávacích
3

Miovský, M.Výkladový slovník primární prevence. Klinika adiktologie 1.lékařská fakulta UK v Praze a
všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2012.
4
Miovský, M.Výkladový slovník primární prevence. Klinika adiktologie 1.lékařská fakulta UK v Praze a
všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2012.
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programech a minimálně preventivních programech škol. Ve školní všeobecné prevenci se
postupně jádro preventivních programů začíná soustředit na model sociálního vlivu, vždy v
kombinaci s více specifickými, zejména interaktivními programy, kde se využívá škála metod a
programů. Prokazatelné výsledky mají pouze dlouhodobé a systémově provázané aktivity, které
respektují jednotlivé cílové skupiny a vycházejí z jejich potřeb, které mohou být kulturní, sociální,
ekonomické, náboženské odlišnosti apod.). Na této úrovni primární prevence hraje významnou roli
rodičů a komunity do organizace školy. Rodiče i škola mohou společně vytvářet zdravé prostředí
ve škole. Rodiče by měli mít důvěru v pedagogy, klasifikaci a normy školy, stejně tak by měli mít
důvěru ve své děti a umožnit jim vyjadřovat své názory.
Dalším kritériem pro definici cílové skupiny je věkové kriterium, které kopíruje systém zařazování
populace dle věku do škol a šk. zařízeních, systém dělení odpovídá také věkové hranici stanovené
zákonem.
 Předškolní vek ( 3-6 let).
 Mladší školní vek ( 6-12 let)
 Starší školní věk ( 12-15 let)
 Mládež ( 15 – 18 let)
 Mladí dospělí ( 18- 25 let)
Pro zahájení primárně preventivních programů se jeví jako dostačující věková hranice 3 let.
Cílovou skupinu, u které budeme realizovat program primární prevence můžeme dělit také podle
kritéria náročnosti.5 Toto kritérium diferencuje cílovou skupinu dle ověřitelné relevantní míry sociální
a zdravotní zátěže. Podstatou kritéria je vymezení zdravotní a sociální zátěže tak, aby mohla být
určena míra vulnerability(tj. zranitelnost, pravděpodobnost kontaktu s následnými komplikacemi).vůči
jednotlivým formám rizikového chování. Termínem nezasažená populace v tomto kontextu rozumíme
skupinu populace, v níž se zatím konkrétní projev určitého typu rizikového chování neprojevil. Podle
tohoto kritéria dělí Miovský populaci ohroženou užíváním drog na následující cílové skupiny6:
 Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.
 Nezasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží.
 Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.
 Zasažená populace s výraznou zdravotně- sociální zátěží.
 Zasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží s výrazným podílem aktuálních
komplikujících faktorů nesouvisejících s návykovými látkami.
 Zasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží s výrazným podílem aktuálních
komplikujících faktorů souvisejících s návykovými látkami.
5

Miovský, M.a kol.Výkladový slovník primární prevence. Klinika adiktologie 1.lékařská fakulta UK v Praze a
všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2012.
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Dalším kritériím může být sociálně-společenské kritérium.
 Znevýhodněná komunikace
 Rodina s rizikovými faktory
 Děti ohrožené nedokončením školní docházky – zejména populace od 10 do 14 let, které jsou
ohroženi předčasným ukončením školní docházky.
 Mladí pachatelé trestných činů.
 Mládež ohrožená sociálně-ekonomickým vyloučením – mládež 13 – 26 let, která vykazuje
problémy se školní a pracovní integrací.
Posledním kritériem je kritérium institucionální, které má největší význam v oblasti školní prevence.
 Žáci a studenti mateřských, základních a středních škol
 Studenti vysokých škol
 Děti a mladiství v zařízeních ústavní péče
 Nezaměstnaní mladí lidé do 26 let

TEORETICKÉ KONCEPTY V PRIMÁRNÍ PREVENCI
Teoretické koncepty a modely vytváří prostor pro tvorbu programů a jejich následnou realizaci.
I.
Kognitivní modely a modely založené na informacích
Základním východiskem tohoto modelu je předpoklad, že se všichni jedinci rozhodují na základě
znalostí názorů. Tyto modely nejsou v praxi příliš úspěšné, protože jsou ovlivněny zejména sociálními
a emočními faktory. Model víry ve zdraví (Health Belief)7 jedinec se vyhne nežádoucímu chování
v případě, že tímto chováním jedinec ohrožuje svoje zdraví. Jako další model Gabrhelík cituje model
odůvodněného konání a postoje (Reasoned action-attitude), který je založen na principu kdy chování
jedince odráží jeho hodnoty a jedincem vnímané společenské normy ostatních.
II.
Sociologické a vývojové modely
Tyto modely vycházejí s předpokladu, že se jedinec v průběhu času mění a s tím se mění i jeho postoj
k návykovým látkám. Sem řadíme např. modely vývojové teorie a model Sociálně ekologický a
model ekologicko-enviromentální.8
V modelu ojové psychologie je důraz kladen na zkušenost jedince s legální drogou před tím, že se
stane uživatelem drogy nelegální. Sociálně-ekologický model a model ekologicko-enviromentální jsou

7

Gabrhelík, R.; Miovský, M.a kol Teoretické koncepty v primární prevenci rizikového chování. Výkladový
slovník primární prevence. Klinika adiktologie 1.lékařská fakulta UK v Praze a všeobecná fakultní nemocnice
v Praze, 2012.
8
Gabrhelík, R.; Miovský, M.a kol Teoretické koncepty v primární prevenci rizikového chování. Výkladový
slovník primární prevence. Klinika adiktologie 1.lékařská fakulta UK v Praze a všeobecná fakultní nemocnice
v Praze, 2012
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zástupci přístupu, kdy k dosažení vhodného chování jedinců můžeme dosáhnout pouze při
komplexním a současném působením na sociální klima ve společnosti, v rodině a mezi vrstevníky.
Teorie šíření novinek představuje nový pohled na rizikové chování. Tato teorie vychází ze situace,
kdy jedinec drogu vyzkouší a následně se stává jejím šiřitelem mezi přáteli a z nich se stávají
uživatelé. V roli šiřitele inovátora mohou být velmi často masmédia.
III.
Modely sociálního vlivu9
Hlavní důraz v těchto teoriích je kladen na vliv sociálních faktorů jako je rodina, vrstevníci média.
Teorie sociálního učení ( Social Learning) definují chování jako výsledek pozorování a
napodobování chováních druhých a následně také jejich emočních reakcí a projevů.
Teorie dovedností pro život (Life Skills) vychází z předpokladu, kdy jedinec má být pro život
vybaven souborem komunikačních dovedností, schopnostmi kritického myšlení, technikami na rozvoj
sebeuvědomění a práce se stresem.
Teorie normativního přesvědčení ( Normative Beliefs) je postavena na přesvědčení, že chování a
postoje jedince jsou ovlivněny tím, co je ve společnosti považováno za normu. Uvádějí se časté
argumentace….všichni něco mají, nebo berou proč ne já…výzkumy toto tvrzení nepotvrzují.
IV.
Modely komplexního vlivu sociálního prostředí10
Východiskem těchto modelů je teoretický koncept rizikových a projektivních faktorů. Cílem mladých
lidí je posilovat faktory projektivní a oslabovat faktory rizikové, k tomu jim pomáhají blízké osoby
z řad rodičů a dalších pro ně důležitých dospělých. Model problémového chování ukazuje možnost,
kdy rizikové chování mladých lidí představuje jeden ze způsob vyrovnání se mladého člověka se svojí
nepříznivou životní situací.
Model sociálního vývoje (Social development) se soustředí na budování pozitivních (projektivních)
vztahů v rodině, škole, společnosti. Tento model vychází z předpokladu, že mladí lidé chtějí být
milováni, chváleni a chtějí být kompetentními.
Model komplexního vlivu sociálního prostředí umožňuje programům, na jehož principu jsou
vystavěny, rozšířit model sociálního vývoje viz výše o nácvik dalších dovedností a také o prvky, které
se zaměří na podporu jedincovi vlastní aktivity, schopnosti rozhodování se sám i ve skupině, komunitě
a světě kolem.

9
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ORGANIZAČNÍ SYSTÉM PRIMÁRNÍ PREVENCE V ČR
Na horizontální úrovni MŠMT spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem práce a sociálních věcí a neresortními orgány jako jsou Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky při Úřadu vlády, Republikový výbor prevence kriminality při Ministerstvu
vnitra. V těchto orgánech jsou zastoupeny zástupci všech resortů. Meziresortní spolupráce musí být
rozšířena o ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti.

MŠMT
Oddělení speciálního vzdělávání a institucionální výchovy

Krajský školský
koordinátor prevence

Metodik prevence PPP

Školní metodik
prevence

Na vertikální úrovni MŠMT metodicky vede a koordinuje síť koordinátorů, tvořenou krajskými
školskými koordinátory prevence (pracovníci odboru školství krajských úřadů), metodiky prevence
PPP (pracovníci pedagogicko-psychologických poraden) a školními metodiky prevence (pracovníci
škol).

PŘEHLED ZÁKLADNÍ LEGISLATIVY1112
Strategie
•
•
•

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu
MŠMT na období 2013- 2018.
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010- 2018
Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012- 2014

Metodické pokyny
•

11
12

24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

www.msmt.cz
www.prevence-info.cz
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•

•
•
•

25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí, mládeže a kriminality na dětech a mládeži
páchané.
14 423 /99-22 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie, a
intolerance.
10 194/2012-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků u
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
29 159/2001-26 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve
školách a školských zařízeních.

Zákony
•
•
•

•
•

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván
í (školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon 563/ 2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních ca o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších
právních předpisů
Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Zákon 135/ 2006 Sb. na ochranu před domácím násilím

Související zákony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách
Zákon č. 257/ 2000 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 257/ 2000 Sb., o probační a mediační službě,
Zákon č. 132/ 1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
Zákon č., 218/ 2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
Zákon č. 140/ 1961 Sb., Trestní zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním (Ttrestní řád)
Zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 283/ 1991 Sb., o policii České republiky
Zákon č. 553/ 1991 Sb., o obecní policii

Vyhlášky
•

317/2005 sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků
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•
•

72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení
73/2005 Sb. o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

METODY PRIMÁRNÍ PREVENCE
Metoda je způsob, kterým se snažíme dojít k cíli. Metody v primární prevenci korespondují částečně
s metodami, které se používají ve výuce a jsou kombinovány dle složitosti situace, na ve které jsou
aplikovány a také s ohledem na cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny a respektují tedy
psychologickou zvláštnost cílové skupiny, sociální či profesionální zaměření cílové skupiny a učební
způsobilost cílové skupiny, její hodnotové orientace, praktické zkušenosti lektora a zájmy a životní
styl a návyky cílové skupiny. 13 Moje dlouhodobá praxe potvrzuje nízkou efektivnost pouze slovního
výkladu bez dalšího vysvětlení a prožitku.
Obvykle používáme slovní metodu, metodu založenou na dialogu a metody komplexní.
1. Metody slovní (verbální): jsou založeny na poslouchání slovního projevu lektora. Patří sem
monolog, vyprávění, vysvětlování popř. přednáška. V PP doporučuji používat tyto metody
pouze v kombinaci s aktivizačními metodami jako jsou:
• Vyprávění je založeno na předávání poznatků a zkušeností. Využívá dramatičnosti a
emocionální zaměřenost vypravěče s cílem vyvolat u posluchačů zaujetí. Tuto metodu
můžeme aplikovat zejména u dětí mladšího šk. věku. Lektor PP se musí vyhnout
zastrašování či zlehčování významu daného tématu.
• Vysvětlování je metodou, kterou musí zvládnout každý lektor PP. Jeho cílem je
vysvětlení podstaty problému a navázání na dříve nabyté poznatky.
• Přednáška bývá označována za nejnáročnější slovní metodu, jak pro lektora, tak pro
účastníky. Lze ji doporučit pro starší školní věk a vždy je nutné ji doplnit další
metodou.
2. Metody slovní založené na dialogu. Pokud jsou používány tyto metody je navazován duální
vztah mezi lektorem, pedagogem a žáky nebo mezi všemi účastníky programu navzájem.
Tyto metody jsou vysoce efektivní zejména při práci ve skupinách. Do této skupiny řadíme
metody:
• Rozhovor je používán např. při rozhovorů žáků při práci ve skupinách. Zúčastnění
společně hledají odpovědi na otázky.
• Práce s textem, kteýé slouží k vyhledávání informací. Patří sem práce s odbornými
časopisy a texty a internetem. Doporučuje se používat od žáků II. stupně a v PP
zařazovat spíše výjimečně.
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•

Napodobování je metodou, kdy dochází k přebírání projevů chování od jiných osob
např. vrstevníků, autority. Napodobování je realizováno bezděčně nebo
zprostředkovaně např. z četby, filmů, médií. V PP má výraznou roli, protože
podporuje přirozené pozitivní vzory ve vrstevnickém prostředí. Využití např. v peer
programech a vrstevnických programech na změnu postojů.
3. Metody aktivizační, jsou zajímavé a žáky oblíbené a zároveň rozvíjejí jejich klíčové
kompetence. Jsou velmi náročné na přípravu, čas, prostředí, udržení kázně žáků a kladou
důraz na myšlení účastníků programu a v PP mají nezaměnitelnou a zásadní roli. Řadíme
sem:
• Diskuse – beseda, výměna názorů. Lektor komunikuje se skupinou a dochází
k argumentaci, upřesňování názorů o problému. Metoda je v PP často používána
zejména pro nácvik komunikace a pozitivních sociálních postojů.
• Řešení problému – u žáků podporuje samostatné myšlení, je založena na třídění a
vyhledávání otázek vedoucích k řešení daného problému.
• Situační metodu- rozšiřuje řešení problému do reálné podoby v praxi. K výhodám
patří podpora pozitivního a aktivního sociálního učení, řešení konfliktních situací
s využitím emocionálního působení, aplikace teoretických poznatků v praxi.
• Metodu inscenační – vychází také z aktivního učení při rekonstrukci modelových
situaci. Frekventanti sami předvádějí situace v pořadí: přípravná fáze, realizační fáze a
hodnotící fáze.
4. Metody komplexní – organizační formy v rámci programu PP např. skupinová a kooperativní
práce, projektová činnost, kritické myšlení apod.
• Brainstorming – základním principem je rozvoje divergentního myšlení s cílem
získat co nejvíce nápadů a následným vyhodnocením jejich užitečnosti. Metoda je
používána na programech s vysokým počtem účastníků.
• Mediální technologie – využívání audioviziuálních programů a počítačové podpory
výuky. Metoda má vysoký stupeň efektivity, ale vyžaduje vysoký stupeň připravenosti
ze strany lektora.
V efektivních programech PP se metody střídají a používají všechny cesty k dosažení
očekávaného cíle.
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ZÁSADY EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Zásady efektivní primární prevence byly zpracovány jako podklad pro standardy odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární prevence.14 Obecně charakterizují podstatu preventivního
působení na školách a také zrcadlí cíle a použité metody pro efektivní primární prevenci. Metodik
prevence by si těchto zásad měl být vědom zejména při sestavování programů ve škole a při
navazování kontaktů s institucemi, které budou ve škole programy realizovat. Obecně by měly být
jeho vodítkem při sestavování plánů, koncepcí a vlastní metodické práce.
1. komplexnost a kombinace mnohočetných strategií působících na určitou cílovou skupinu
(škola, rodina, vrstevníci, komunita apod). Příčiny rizikového chování jedinců jsou velmi
různorodé a z toho důvodu musí být programy primární prevence sestaveny komplexně jako
souhrn více faktorů a ve spolupráci s více organizacemi.
2. Kontinuita a systematičnost plánování. Programy na sebe musí navazovat. Preventivní
působení musí být dlouhodobé a systematické.
Jednorázové přednášky nebo celostátní multimediální protidrogové kampaně mají obvykle
velmi nízkou efektivitu.
3. Cílenost a adekvátnost informací i forem působení vzhledem k cílové populaci a k jejím
demografickým a sociokulturním charakteristikám. U každého programu je nutné definovat
pro jakou cílovou skupinu je určen, musí být zhojněn věk cílové skupiny, míra rizikovosti,
úroveň vědomostí, sociokulturní zázemí, etnická příslušnost, postoje cílové skupiny k danému
druhu rizikového chování, charakteristika místního společenství. Program musí být dostatečně
atraktivní pro cílovou skupinu, tak aby se zvýšila jeho efektivita.
4. Propojení (vzájemná provázanost) různých typů prevence a preventivních programů
v oblasti rizikového chování. Někdy lze spojovat i programy jejichž tematika splu zdánlivě
nesouvisí.
5. Včasný začátek preventivních aktivit. Jednoznačně se ukazuje, že čím dříve prezence
začíná, tím je ve výsledku efektivnější.
6. Pozitivní orientace primární prevence a demonstrace konkrétních alternativ. Programy
by měly využívat pozitivních modelů a nabízet pozitivní alternativy pro příslušné cílové
skupiny.
7. Využití KAB modelu. Orientace ne pouze na úroveň informací, ale na kvalitu postojů a
změnu chování. Cílem prevence je ovlivňovat chování např. posílení schopnosti mladých lidí
čelit tlaku k užívání návykových látek apod.
8. Využití peer prvku, důraz na interakci a aktivní zapojení. Vrstevníci mají velký vliv na
utváření názorů a postojů mladých lidí, proto mohou účinně ovlivňovat formování názorů a
14
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postojů. Realizátoři programů primární prevence by tak měli vystupovat spíše v roli iniciátorů
a moderátorů změn než v roli přednášejících.
9. Denormalizace pak přispívá k takovému vytvoření sociálního klimatu, které není příznivé
k šíření rizikového chování. Denormalizací rozumíme takové chování, kdy normy a hodnoty
určitého společenství se změní tak, aby lidem nepřipadaly extrémní projevy rizikového
chování jako žádoucí, ale i jako neutrální sociální norma. Cílem je aktivně podporovat aktivní
účast na řešení problému.
10. Podpora projektivních faktorů ve společnosti, vytváření podpůrného a pečujícího prostředí.
Do primární prevence patří i nabídka specializované péče v případě potřeby a kontaktů pro
eventuální krizové situace.
11. Nepoužívání neúčinných prostředků. Za neúčinné nepovažujeme pouhé instruování,
zastrašování, zakazování, přehánění následků, moralizování,

TYPY PREVENTIVNÍCH INTERVENCÍ 15
Programy zaměřené na rozvoj dovedností pro život
•

•

•

Programy zaměřené na zvládání úzkosti a stresu:
Tyto programy mají za cíl posílit schopnost cílové skupiny vyrovnat se s úzkostí, zvládat
krizové situace ve škole. Vedou jedince k vyhodnocování vlastní míry stresové tolerance a
k nalézání proaktivních technik zvládání stresu – např. volnočasové aktivity, adrenalinově
zátěžové sporty apod. v těchto programech se využívají diskusní způsoby práce, práce
s didaktickými materiály( pracovní listy apod.). Pozornost je také věnována nácviku
relaxačních technik na zvládání fyzického stresu.
Programy zaměřené na rozvoj a nácvik sociálních dovedností:
Prioritou těchto programů je zaměření na mezilidskou komunikaci. Do programu jsou
zařazovány prvky zvládání asertivity, negociace, mediace, facilitace se zaměřením na řešení
konfliktů. Cílem je naučit cílovou skupinu co nejeefektivněji vyhodnotit a řešit konflikty mezi
lidmi. Nejčastěji využívají formu hraní rolí a diskusi. Výsledek by měl být pozitivně
společensky přijatelný.
Programy zaměřené na nácvik dovedností odolávat tlaku:
Tyto programy podporují dovednosti na odolávání vnějšímu tlaku k rizikovému chování např.
xenofobním projevům ve škole a to jak ze strany vrstevníků, médií, reklamy, rodičů apod.
cílem je nabídnout takové dovednosti, které umožní jedinci nabízené chování, situaci nebo
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látku odmítnout. Používané techniky v těchto programech jsou jednak instruktáže – filmy,
diskuse, hraní rolí, diskuse.
•

•

•

Programy zaměřené na budování pozitivního sebehodnocení:
Pozitivní sebehodnocení umožňuje jedinci nevnímat sebe jako neúspěšného, ale posiluje jej ve
vyhodnocování svého chybného chování a v jeho přijetí. Jako metody používáme metody
pozitivního přeznačkování.
Programy zaměřené na uvědomování si hodnot:
Rizikové chování je vnímáno jako chování, které je neslučitelné s osobními hodnotami
jedince. Cílem je naučit cílovou skupinu pojmenovat svoji vlastní hodnotovou strukturu a
preferovat pozitivní hodnoty. Nejčastěji jsou využívány skupinové diskuse, společné kresby,
pracovní materiály s otázkami.
Programy zaměřené na stanovování cílů:
Podporují jedince v jeho osobních cílech, kdy rizikové chování není slučitelné s těmito cíli.

Programy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a aspektů
•

•

•

Programy zaměřené na stanovování norem:
Vycházejí z předpokladu, že cílová skupina obvykle přijímá normy, o kterých se domnívá, že
jsou většinové. Tento předpoklad je obvykle lehce vyvratitelný. Tyto techniky jsou součástí
komplexních preventivních programů a jsou založeny na statistikách, vědeckých analýzách
apod. a jsou doprovázeny oboustrannou diskusí.
Programy se složením přísahy:
Tyto programy jsou založeny na aktivitě cílové skupiny, která dobrovolně přijme za své
formou dialogu závazek, na kterém se skupina dohodne využíváno např. v terapeutických
komunitách.
Programy vrstevnické – peer programy:
Tyto programy využívají tzv. peer jedince ( peer=vrstevník), kteří působí na své vrstevníkem
žádoucím směrem, tak aby nevyužívali návykové látky apod. Vrstevníci poskytují svým
kolegům pravdivé informace v oblasti rizikového chování, umí nabídnout také psychosociální
podporu a základní krizovou intervenci.

Programy založené na poskytování informací
•

Informativní programy:
Cílové skupině poskytuje informace ke zvyšování znalostí cílové skupiny o rizikovém
chování, o faktech, mýtech. Pozornost je věnována jak negativním, tak pozitivním dopadům.
Tento typ programů reprezentuje jak běžná výuka, tak promítání filmů, videopořady, besedy.
Programy by měly být pouze doplňkem ostatních preventivních programů.
13
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•

Mediální kampaně:
Zapojení televize, rádií, tiskovin, internetu.
Efektivita těchto programů je minimální až nulová.

Programy pro rodiče
Jsou to programy zaměřené na rodiče cílové skupiny, která je ohrožena rizikovým chováním.
Programy jsou velmi náročné pro realizaci, protože cílová skupina rodiče má obvykle malou motivaci
něco kolem sebe změnit. Hlavní formou jsou např. výukové programy s možností využití internetu (
Prevence pro rozumné rodiče – www.odrogach.cz).
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