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ÚVOD 

Úkolem tohoto dokumentu je seznámit lektory se základním konceptem programů 

primární prevence Phénix (Část I. je k nahlédnutí široké veřejnosti na našich 

webových stránkách). 
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I. Část 
POSLÁNÍ PROJEKTU 

Primární prevence Phénix vznikla, jako samostatný projekt o.s. Portus Prachatice 

(nyní Portus Prachatice, o.p.s.), jako reakce na absolutní absenci jakéhokoli subjektu 

v prachatickém regionu, poskytující komplexní a kontinuální primární prevenci na 

školách. 

POSLÁNÍ  

Posláním primární prevence Phénix je vytvářet aktivity, které se zaměřují na 

předcházení, zmírnění, či zastavení rozvoje rizikového chování formou interaktivních 

programů v rámci školního vyučování u žáků základních a středních škol především 

prachatického regionu a přispět tak k jejich pozitivnímu rozvoji osobnosti, posilování 

kladných mezilidských vztahů, vzájemné tolerance a vnímání zdravého sebehodnocení. 
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CÍLE PRIMÁRNÍ VŠEOBECNÉ PREVENCE PHÉNIX 

Primární prevence Phénix si jako základní dlouhodobý cíl svých aktivit vytyčila 

posílení vědomí hodnoty vlastního života, odpovědnosti k němu a ke společnosti 

celkově. 

Programy mají těžiště ve všeobecné specifické primární prevenci, využívají více 

strategií a jsou zaměřeny alespoň na jeden typ rizikového chování.  

a) Cíle vycházející z KAB modelu 

•  Pomoci každému jedinci si uvědomit, že i jeho se dopady rizikového chování 

týkají, nejen jeho, ale i jeho okolí. 

• Poskytnout mu přehled poznatků, přispět k jejich osvojení a orientaci. 

• Umožnit výběr vlastního postoje. 

• Pomoci v orientaci možností. 

• Dát prostor k upevňování vnitřních postojů a přesvědčení, tak, aby si sám 

jedinec za ním pevně stál a zakotvil si jej do jeho myšlení, chování a jednání. 

 

b) Základní cíl PVP Phénix 

• Zaměřujeme se na předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového 

chování. 

• Ovlivňování chování směrem ke zdravému životnímu stylu a zabránění tak 

vzniku poruchy zdraví. 

• Podpora protektivních faktorů (snižujících riziko). 

• Osvojování si žádoucích sociálních dovedností (např. odmítání). 

• Zprostředkování základních informací. 

• Mapování zkušenosti s problematikou a informací o problematice, sociálního 

zázemí, školního klimatu a případného trávení volného času. 
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• Snaha o zvýšení efektivity programu prostřednictvím soustavné a 

dlouhodobé práce se skupinou. 

 

V oblasti výchovné je cílem, aby jedinec získal základní sociální návyky potřebné pro 

život, které mu mohou pomoci vyhnout se nebo zmírnit následky rizikového 

chování. Do tréninku a učení spadá rovněž nácvik zvládání konkrétních zátěžových 

situací, učení se zodpovědnosti, plánování a nácvik asertivního jednání. 
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KONCEPCE PROGRAMU  

Programy jsou koncipovány tak, aby umožnily získávání znalostí, rozvoj dovedností 

a kompetencí, které následně umožňují snižovat výskyt rizikového chování. 

Konkrétně jde např. o: podporu pozitivních vazeb v kolektivu, schopnost čelit tlaku, 

asertivní postoj ve skupině, komunikační dovednosti, práce se stresem, zvyšování 

zdravého sebevědomí, schopnost odmítání, schopnost rozlišovat informace, 

dovednosti rozhodování atd.  

 

a) praktické realizace jako kontinuální komplex 

-  interaktivních programů, tedy aktivit, které z dlouhodobého hlediska utvářejí 

kontinuální celek v rámci primární prevence. Tyto aktivity interaktivní formou 

zprostředkovávají informace o problematice užívání, sociálních a zdravotních 

důsledcích souvisejících s užíváním a s možnostmi, kam se obrátit v případě, 

ocitnutí se v těžké krizové životní situaci. Zároveň se ale také zabývají rozvojem 

relevantních sociálních dovedností. 

-  praktických bloků, v nichž se vyskytují jak teoretické informace, tak interaktivní 

metod sloužící k uvědomění a zosobnění se s danou problematikou.  

b) tematických bloků 

Z důvodu komplexnosti a specifičnosti jednotlivých témat je věnován každému 

tématu z naší nabídky samostatný blok.  

c) věkových kategorií - cílové skupiny 

Jelikož však není, z důvodu efektivity a účinnosti programu možné, a v žádném 

případě ani vhodné, realizovat stejné bloky pro všechny věkové kategorie, řídí se PP 

Phénix následujícím rozdělením. 
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PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

Program podporuje osobnostní rozvoj členů cílové skupiny (osoby ve formativním věku, 

u kterých chceme předejít uživatelskému chování). 

• žáci základních škol 

Věkové kategorie:  

Základní školy (1. – 2. tř., 3. – 5. tř., 6. – 7. tř., 8. – 9. tř.) tj. žáci ve věku od 6-ti do 

15-ti let. 

Program odpovídá věku primární cílové skupiny 

Jak bylo již zmíněno výše, prevence, jež neodpovídá specifickým potřebám cílové 

skupiny, není a nemůže být efektivní primární prevencí. Jedním z nejpodstatnějších 

faktorů při výběru a skladbě programu je tedy věk cílové skupiny, jelikož ta musí 

předávaným informacím především rozumět a být schopna je pochopit. Rovněž 

v každém věkovém období je potřeba předat mladému člověku rozličné a vhodné 

informace patřičné k jeho věku. Také různé sociální dovednosti a schopnosti je 

potřeba rozvíjet v určitém věku. Primární prevence Phénix se snaží vyhovět všem 

těmto potřebám, a proto skladba všech jednotlivých programů (konkrétní 

programy popsány níže) je koncipována dle bio-psycho-sociálně-spirituálních 

schopností adekvátních k danému věku. Jelikož jsou účastníci programů žáci 

základních škol, vycházejí všechny bloky z tohoto konceptu: 

Mladší školní věk (6 – 10let) 

Programy: 

�  Život s paní cigaretou 

� Buď opatrný 

� Jedna sklenka neublíží - opravdu? 

� Kuřákova plíce 

� Škádlení nebo šikana? 

� Bezpečně po vlnách i po drátě 
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Znalosti- například: 

• Kde hledat pomoc a jak ji přivolat. 

• Jak reagovat v životně náročných situacích. 

• Znát možnosti, jak se bránit a jak pomoci při šikaně. 

• Co se děje při šikaně (kyberšikaně) a kdo mohou být aktéři šikany. 

• Znát rizika a negativní vlivy spojené s kouřením a jak nás kouření může 

ovlivňovat. 

• Co je to závislost, jak se projevuje a jak můžeme závislému pomoci. 

• Znát základní pojmy a uvědomění si rizik a nebezpečí spojená s virtuálním 

světem a jak se před nimi chránit a prakticky zabezpečit.  

• Ve virtuálním světě se mohou lidí vydávat za někoho jiného. 

Dovednosti- například: 

• Zvládat odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i tam, kde bychom 

ji neočekávali. 

• Komunikační dovednosti - dokázat popsat obrázek, různé příběhy a situace. 

• Dokázat se chránit při různých situacích v reálném i virtuálním světě. 

• Vědět jak zajistit pomoc pro sebe a pro své blízké v případě nutnosti. 

• Dokázat rozlišovat, kdy se jedná o škádlení a kdy o šikanu. 

• Schopnost spolupráce a soudržnosti v týmu. 

• Neverbální komunikace a její porozumění. 

• Uvědomovat si jak nás ovlivňují předsudky a první dojem. 

• Metody odmítání 

• Jak se k sobě chovat- nácvik asertivních dovedností. 

• Rozlišování osobních a soukromých informací 
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• Bezpečné chování během užívání virtuálního světa 

• Rozvoj vlastní emapatie  

• Umět porozumět a vysvětli základní pojmy z virtuálního světa. 

• Být schopen rozlišit, kdy se jedná o kyberšikanu a vědět, kam se můžeme 

případně obrátit pro pomoc. 

Postoje- například: 

• Posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěry a sebeúcty. 

• Uvědomění si sama sebe. 

• Kladný postoj k vlastnímu životu. 

• Schopnost vnímat a přijímat sebe a své postavení ve vztahu ke kolektivu. 

• Posílení zdravého postoje vůči návykovým látkám. 

• Přijímat zodpovědnost za své chování. 

• Vědět o své vlastní hodnotě. 

• Přijímání hodnot a postavení druhých. 

• Posílení postoje k virtuálnímu světu, uvědomovat si nejen jeho přínos, ale i 

jeho negativa. 

 

Starší školní věk (11-15 let)  

Programy: 

� Co mohu potkat za rohem – závislosti a návykové látky 

� Nezavírejme oči - šikana 

11 -13 let 

Znalosti- například: 

• Úloha léků ve společnosti. 
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• Pozitivní a negativní účinky alkoholu. 

• Nebezpečí kouření tabáku. 

• Základní rozlišení legálních a nelegálních drog a základní vědomosti o jejich 

účincích. 

• Základní znalosti právního aspektu užívání a zneužívání drog. 

• Potencionální důsledky experimentování s drogou. 

• Znalost motivů vedoucí k experimentu s drogou. 

• Znalost zásad mezilidské komunikace, dynamiky skupiny a manipulativních  
tendencí. 

• Porozumění motivům, proč si lidé mohou ubližovat. 

• Pojmenování účastníků šikany 

Dovednosti- například: 

• Umět si vybrat správného člověka či organizaci v případě problémů osobních 

nebo kamarádů. 

• Budování vlastní sebeúcty a sebedůvěry. 

• Uvědomování si vlastních hodnot. 

• Metody odmítání a čelení tlaku. 

• Umění rozlišit manipulaci a negaci. 

• Rozvoj sebereflexe a empatie 

• Umět pracovat s emocí, získat odstup a jednat s chladnější hlavou. 

• Umět rozlišit důležité životní hodnoty, respektovat hodnoty druhých. 

Postoje- například: 

• Pozitivně přijímat příklady dospělých, zejména pak rodičů a učitelů. 

• Tolerance vůči „nedostatkům“ druhých (akceptovaní rozmanitostí v životech 

ostatních lidí). 
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• Přijímat za své oceňování spolužáků a lidí ze svého okolí. 

• Vážit si sebe i s případnými „nedostatky“ (to samé vůči druhým). 

• Přebírat zodpovědnost za své chování. 

 

14 – 15 let 

Programy: 

� Sex faktor 

� Dovolte, abych se představila – Marihuana!  

� Dohlédni až na dno - drogy v našem životě 

Znalosti- například: 

• Orientace v lokální síti psychosociálních služeb. 

• Chápání termínů „závislost“ či „zneužívání drog“. 

• Způsob propagace tabákových a alkoholických výrobků (varování před jejich  

účinky). 

• Další konkrétnější informace o působení drog a nebezpečí, které mohou 

přinášet. 

• Rozmnožovací soustava 

• Znalost v oblasti práva v souvislosti s drogami. 

• Sexuální výchova (způsoby přenosu těchto nemocí, způsoby ochrany proti 

početí či nakažení, venerologické nemoci, HIV, žloutenky). 

Dovednosti- například: 

• Umění ubránit se vrstevnickému tlaku. 

• Metody odmítání. 

• Dovednosti v rozvoji nezávislosti a tolerance v osobních vztazích. 
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• Umění vyrovnávání se s osobními i skupinovými konflikty. 

• Nasadit bezpečně kondom 

Postoje- například: 

• Zodpovědnost vůči sobě samému a svému okolí. 

• Pozitivní sebejistota, pozitivní vztah k autoritám. 

 

d) ostatní kritéria:  

Jelikož primární prevence Phénix nabízí své preventivní aktivity základním a 

středním školám v prachatickém regionu, neuplatňuje kritérium informovanosti při 

výběru zájemců o službu. Nicméně tento faktor zohledňuje při výběru vhodného 

programu. Zohledňována je především: 

- skupinová informovanost - vychází z konceptu MPP školy a zahrnutí dané 

problematiky do vyučování 

- tým PP Phénix zohledňuje informace, které jsou mu poskytnuty před 

programem od třídních učitelů, které přijímá realizátor a informuje o nich 

zbytek týmu (např.: úmrtí v rodině) 

- jsou vyhledány a pročteny Výstupy z programů realizovaných v dané třídě. 

- lektoři se pečlivě připravují na každý program – procházejí cíle, užívané 

aktivity a metody rozdělují si role, opakují teorii aj. 

- specifika dané školy – na základě dlouhodobé spolupráce máme povědomí o 

atmosféře v dané škole a dle toho se program modifikuje a upravuje (pokud 

máme nového klienta, o klimatu školy se informujeme). 

- lektoři nosí na každý program Kontaktní síť PP Phénix, díky které jsou 

schopni poskytnout informace o dostupné návazné péči v regionu 
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UŽÍVANÉ METODY PRÁCE 

1. Kontinuální a komplexní program primární prevence 

Jedná se o kontinuální, komplexní a interaktivní program na poli primární prevence, 

jehož nedílnou součástí je vedle problematiky návykových látek a ostatních jevů 

rizikové chování rovněž rozvoj relevantních sociálních dovedností a dovedností 

potřebných pro život. 

2. Skupinový kruh 

Každý program PP Phénix se zakládá na rovnocennosti všech zúčastněných, které 

se docílí prostřednictvím skupinového kruhu. Tímto odlišným stylem výuky je dán 

žákům prostor pro lepší komunikaci a vzájemné naslouchání, vnímání skupiny jako 

jednoho celku. Důležitost každého jedince podporuje uzavření a stmelení kruhu. 

3. Stěžejní metody 

Předat lidem informace lze velmi rychle a snadno. 

Oni je však ještě mnohem rychleji a snadněji zapomenou… 

Proces nalezení sebe sama ve světě není jen automatickým důsledkem toho, že 

někdo „nalije“ žákům do hlavy mnoho teoretických informací. Aby primární 

prevence měla smysl, je třeba, aby se žák „tělem i duší“ aktivně zapojil do činností 

daného programu a toho je možné dosáhnout pouze metodou založenou na 

interaktivních metodách. Přednášky sami o sobě jsou schopny pouze předat souhrn 

informací, ze kterých většina žáků poměrnou část hned zapomene. Psychologické 

procesy, které jsou navozeny prostřednictvím interaktivních her, výrazně 

napomáhají individuální reflexi, s jejíž pomocí žák konstruuje své vlastní zážitky, 

znalosti a postoje. Díky těmto procesům se pak mnohem lépe ztotožňuje 

s předávanými informacemi. 

• Nácvik dovedností 

Žáci mají během programů možnost vyzkoušet si praktické dovednosti 

potřebné do života 

• Názorně demonstrační 
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Opírají se o přímý názor, často o pasivní pozorování jevů, jsou důležité 

především pro počáteční fázi poznání, které začíná často prožitkem a 

vjemem. 

• Výtvarné činnosti 

Tato metoda je velice účinnou metodou, při které žáci samostatně 

nebo ve skupinách hravě zpracovávají zadané téma, které je následně 

reflektováno. 

• Slovní 

Instruktáž 

prezentuje žákům slovní formou určitý objekt a postupně způsob 

činnosti s ním - teoretický úvod 

Práce s textem 

Texty, například popis dramatické události, končí otázkou/otázkami a 

žáci mohou písemně navrhovat svá řešení či hypotézy. 

Brainstorming 

Velmi rozšířené jsou ve třídách méně časově, organizačně i intelektově 

náročné dialogické metody. Využívají zkušenosti dětí a jejich potřebu 

aktivity. Mezi tyto metody patří brainstorming, neboli burza nápadů, 

kdy jde v první fázi o to, aby žáci udávali vše, co je k tématu napadne. 

Teprve v dalších fázích dochází k analýze, třídění, syntéze nápadů.1 

Debata 

Při debatě dochází stejně jako u diskuse k rozhovoru všech členů 

skupiny, ale jedinec do ní vstupuje už s určitým názorem, který se pak 

snaží před ostatními obhájit. Při debatě nejde tolik o vyjasnění 

problematiky jako u diskuse, ale o to přesvědčit ostatní o svém názoru. 

Jde tedy převážně o výchovu komunikačních dovedností, i když je 

                                                 
1 Cit. Diskuzní metoda (online 3.2.2015) 
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/D/Diskusni_metoda 
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samozřejmé, že se při debatě děti učí i jiné věci. Obvykle je třída 

rozdělena do dvou skupin a každá skupina zastává určitý názor. 

Skupiny pak argumentují pro svůj a proti názoru druhé skupiny. Volba 

takových problémů, které děti rozdělí do dvou rovnocenných skupin, 

je velmi obtížná, proto se debata užívá především s přidělením rolí. 

Před samotnou debatou je zařazována obvykle příprava na debatu, 

kdy si např. žáci ve skupinách, samostatně, nebo nejdříve samostatně a 

pak ve skupinách připravují argumenty pro své stanovisko2  

Dramatizace 

je názorné předvedení události či příběhu děje (předvedení nějakého 

předem daného děje nebo rekonstrukce již proběhnuvší události). 

Reflexe 

Reflexe je v podstatě proces zpracování údajů s přihlédnutím k tomu, 

co se už událo. Tento řízený proces hodnocení programu nebo hry, 

který využívá zpětnovazebných informací k hledání širších souvislostí a 

významů spojených či vyvolaných programem nebo hrou v 

jednotlivcích či ve skupině, učí žáky vidět jejich jednání a jeho působení 

prostřednictvím jednotlivých prožitků a zkušeností a vede je k tomu, 

aby se z nich naučili co nejvíce. V neposlední řadě je to také 

příležitostí, jak si v uvolněné atmosféře vyměnit názory se spolužáky, 

kteří mohou mít obdobné či rozdílné prožitky z programu.  

Po absolvování určité činnosti (hry, programu, metody) se reflexe 

ohlíží zpět, aby hledala souvislosti mezi výsledkem akce a činností 

jednotlivců i celé skupiny. Srovnává prožitky (emoce) jednotlivce s 

prožitky a zkušenostmi jiných členů skupiny či skupinou jako takovou. 

Zpřesňuje význam prožitků, zatřiďuje je do souvislostí a vytváří z nich 

zkušenosti - individuální či skupinové. V dalším kroku se dívá dopředu 

a ukazuje, jak lze nabyté zkušenosti využít k dalšímu jednání 

                                                 
2 Tamtéž 
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jednotlivce či skupiny. Táže se po možném transferu, přenosu do 

běžného života. S novou úrovní poznatků a zkušeností přistupuje k 

dalším aktivitám.  

Skupina tedy postupně zjišťuje, jaká rozhodnutí byla v průběhu hry 

učiněná a kým, kdo měl jakou myšlenku, které nebyla během hry 

vyjádřená, nebo ji nikdo neslyšel či jí nevěnoval dostatečnou 

pozornost. To, že se prožitky ze hry vyjadřují nahlas, mívá pro skupinu 

a pro jednotlivce obrovský význam.  

Úrovně reflexe 

• dynamika skupiny, dění v celé skupině - společné sdílení a 

sdělování prožitků, společné hledání toho, co se od sebe 

vzájemně naučili – nastolují se otázky důvěry, podpory, rušivého 

chování, tlaku skupiny, tvorba různých názorů a jejich role. 

• dynamika vzájemných vztahů jednotlivých členů skupiny - 

diskuse o projevených emocích ve skupině i mimo ní: uznávání, 

důvěra, bezpečnost, negativismus, strach z hodnocení. 

• osobní (až intimní) rovina pocitů jednotlivců - diskuse o emocích 

z osobní roviny. Zde se dbá na maximální citlivost a 

dobrovolnost veřejného sdělování úrovně osobních prožitků - s 

ohledem na věk účastníků a jejich konkrétní stav psychické 

odolnosti, délku a cíle programu, na vyspělost skupiny  

Typy často používaných otázek: 

• Jak hodnotíte hru? 

• Co se vám podařilo?  

• Pracovali jste společně jako skupina?  

• Udělali jste něco, na co můžete být hrdí?  

• Prožili jste pocit strachu?  
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• Pomohl vám někdo zdolat překážku nebo udělat rozhodující 

krok?  

• Proč si myslíte, že byla hra zařazena?  

• Co jste se dozvěděli o sobě a o svých schopnostech?  

• Získali jste nějaké nové dovednosti a znalosti?  

• Co jste se dozvěděli o svých spolužácích?  

• Jak hodnotíte spolupráci a podporu ve skupině?  

• Co byste udělali jinak, kdybyste hru hráli znovu?  

• Můžete získané zkušenosti použít někde jinde?  

• Co vám tato hra ukázala? 

• Co ta hra s vámi dělala po těle?? 

4. Aktivačně motivační hry 

Během 3 i 4 hodinového bloku je pro žáky, kteří se plně věnují interaktivním 

metodám velmi těžké soustředit se po celou dobu těmto činnostem. Z tohoto 

důvodu je nezbytné zařazovat do programu rovněž aktivačně – motivační hry. 

Jedná se tedy o metody, při nichž mají žáci možnost oprostit se od myšlenek na 

dané téma a účastnit se různorodých pohybových, zábavných či relaxačních her. 

5. Hodnocení přínosu a efektivity programů 

Žáci dostávají prostor ke zhodnocení přínosu programu pro ně osobně či pro jejich 

třídu. Každý má právo vyjádřit se, co bylo dle jeho názoru přínosné a co na druhou 

stranu ne. Lektoři požádají žáky, aby zhodnotili formu a obsah programu a lektory 

samotné.  

Hodnocení je možno provádět několika způsoby: 

• teploměrem – do předem připraveného obrázku žáci zaznamenávají svou 

náladu a pocity z programu, 
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• posouzení programu dle výšky zvednuté ruky – všichni zavřou oči a poté 

každý zvedne ruku do takové výšky, kterou by přirovnal k užitečnému 

programu (čím výše ruka je, tím lepší hodnocení od žáka), 

• zpětné kolečko – jako na začátku, tak i na závěr každý za sebe vyjádří svůj 

názor na proběhlý program. Toto kolečko je dobrovolné. 

6. Informace o internetovém poradenství 

Jelikož PP Phenix poskytuje internetové poradenství přes vlastní zabezpečenou 

emailovou schránku, dostávají žáci na konci každého bloku vizitku (letáček), na 

kterém jsou uvedena jména lektorů, e-mailová adresa primární prevence Phénix a 

webové stránky Portus Prachatice, o.p.s. Na tuto adresu mají žáci možnost 

pracovníky kontaktovat s otázkami týkajícími se dnešního tématu nebo jakéhokoli 

jiného, kterému se primární prevence Phénix věnuje. Lektoři také zanechávají u 

žáků od 2. stupně kontakt na chatové poradenství Krizového centra Portus 

Prachatice o.p.s. 

7. Prostor pro dotazy žáků 

Žákům je dán prostor položit dotaz k danému tématu anonymně či osobně. 

Anonymní forma probíhá tak, že na začátku setkání lektoři připraví na určité místo 

v místnosti prázdné papírky, tužky a Phénixáckou bednou, do které mohou žáci 

v průběhu setkání vhazovat své dotazy. Tyto dotazy jsou pak na závěr programu 

jednotlivě zodpovězeny. 

8. Vlastní sebereflexe 

Po programech pravidelně lektoři reflektují práci se skupinou, zdařilost programu a 

všímají si, co se jim podařilo, kde zaváhali, vzájemně si dávají zpětnou vazbu. Jednou 

za týden lektoři dělají písemnou sebereflexi, dle předepsané osnovy.  
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