Přidělení finančních prostředků v rámci projektů „Specifická primární protidrogová prevence v roce 2008“
(rozpočet = 1.500.000,- Kč)

1.kolo výběrového řízení
Číslo

1

2

ORGANIZACE

NÁZEV
PROJEKTU

Základní škola Moderní je
Uhelný Trh,
nekouřit
Uhelný Trh 4,
Praha 1

ZVON 2000,
nadační fond
Rabasova
1081/1, Praha

Stop drogám
v Praze 1

3

Sananim, o.s. Internetová
Ovčí hájek 64A, primární
Praha 13
prevence

5

DANNY Daniel Dobiáš
Slavíčkova
13/110, Praha
6

Vyšší škola
života aneb Co
v učebnicích
nenajdeš

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA PROJEKT

POŽADOVANÁ
ČÁSTKA

37.500,- Kč

37.500,- Kč

500.000,- Kč

448.000,- Kč

63.000,- Kč

500.000,- Kč

150.000,- Kč

63.000,- Kč

POPIS PROJEKTU A VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Popis: - přednášková část a beseda s lékařkou plicního
oddělení, návštěva jejího pracoviště, pokusy z chemie, fyziky...
- aktivní zapojení žáků – dotazníky a ankety, vytvoření plakátů
proti kouření, natočení protikuřáckých klipů
Náklady: osobní náklady 17.000,-Kč, materiálové náklady
20.500,-Kč
Popis: 12 přednáškových akcí s diskusí v Muzeu Policie ČR pro
1200 – 1500 studentů. Instruktážní film. Příklady a zkušenosti
doplní specialisté z Národní protidrogové centrály, vyhledání
drogy služebním psem, zásah psa vůči pachateli, upomínkové
předměty s protidrogovými nápisy pro studenty
Náklady: osobní: 30.000,-Kč, materiálové: 170.000,-Kč,
nemateriálové: 25.000,-Kč, jiné (propagační): 300.000,.-Kč
Popis: rozšíření služeb IT serveru odrogach.cz., kde jsou
odborné informace o prim. prevenci. Týká se: učitelů, metodiků
prevence, rodičů, dětí a dospívajících. Obsahuje aplikaci
MODOS – monitorovací dotazníky, které jsou po vyplnění
automaticky zpracovány.
Náklady: osobní: 70. 632,- Kč, nemateriálové: 377.368,- Kč
Popis: programy pro 2-4 třídy, 5-7 třídy, 8-9 třídy ZŠ. Závažnost
a autenticita přednášek specialisty na mladistvé uživatele
omamných látek bude modifikována dle jednotlivých tříd.
V programech jsou soutěže, písně, pedagogická pohádka, reálný
příběh dívky dříve závislé na tvrdých drogách, psychodrama...
Náklady: nemateriálové (honoráře účinkujících): 63.000,- Kč

Přidělená
částka

37.500,- Kč

50.000,- Kč

50.000,- Kč

63.000,- Kč

2.kolo výběrového řízení

Číslo

1

2

ORGANIZACE

NÁZEV
PROJEKTU

Gymnázium
Svoboda nebo
Jana Palacha, závislost?
Praha 1, s.r.o.
Pštrossova
13/203,
110 00, Praha 1

Sananim, o.s.
Ovčí hájek
2549/64A,
158 00
Praha 13

Evaluace
školního
prostředí

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA PROJEKT

POŽADOVANÁ
ČÁSTKA

POPIS PROJEKTU A VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Přidělená
částka

34.681,- Kč

34.681,- Kč

Popis: Projekt se týká komplexního celku činností vedoucích
k prevenci užívání návykových látek a k prevenci sexuálně
přenosných chorob.
Konkrétní činnosti: 1) nákup protidrogové literatury do školní
knihovny. 2) tvořivý výtvarný program v rozsahu 15 hod. na téma
závislosti vs. svobody s následnou debatou. 3) promítání filmu
Pravidla lži s následnou hodinovou debatou. 4) hraní interaktivní
hry „Hrou proti AIDS“, která je primárně preventivní aktivitou
Národního programu boje proti AIDS v ČR (vítězové obdrží hru
minipetanque) 5) interaktivní program Prev-centra v rozsahu 24
hod. (8 seminářů po 3 hodinách).

34.681,- Kč

100.000,- Kč

100.000,- Kč

Náklady: osobní: 9.200,- materiálové: 8.761,- Kč, nemateriálové
(pronájem místnosti pro Hru proti AIDS, úhrada interakt.
semináře Prev-centra):16.720,- Kč
Popis činnosti: Pilotní projekt vychází z programu prevence
drog „Jak ve škole vytvořit zdravější životní prostředí“, který vznikl
v nizozemském Trimbos Institute na základě dobré praxe a
vědecky podložených výsledků. Navazuje na program
„Internetové primární prevence“. Cílem projektu je poskytnout
základním školám Prahy 1, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 1,
nástroj k analýze prostředí ve škole pomocí webové aplikace
MODOS. Projekt nabízí možnost získat spolehlivá kvantitativní
data o školním prostředí. Součástí projektu je analýza souč.
situace ve škole, vypracování strategie šetření, design projektu,
vypracování postupů při vlastním dotazování, analýza výsledků a
doporučení opatření. Cílem je zavedení efektivních programů
školní drogové prevence a jejich následné vyhodnocování.
V současné době chybí pedagogům na úrovni primární prevence
systémová, odborná a kontinuální podpora.
Náklady: osobní: 55.000 ,- Kč, materiálové: 5.000,- Kč,
nemateriálové (služby): 40.000,- Kč

15.000,- Kč

Zhodnocení významu výše uvedených projektů pro MČ Praha 1 a její obyvatele

-

Význam projektů Moderní je nekouřit, Stop drogám v Praze 1, Vyšší škola života aneb co v učebnicích nenajdeš, Svoboda nebo
závislost jako programů specifické primární protidrogové prevence pro MČ Praha 1 spočívá v preventivním seznámení žáků a
studentů škol na území MČ Praha 1 s drogovou problematikou prostřednictvím vhodných činností a programů

-

Projekt Evaluace školního prostředí umožní školám na území MČ Praha 1 vytvoření analytického nástroje, který je vhodný pro
ověřování školního prostředí právě z hlediska protidrogové prevence a dalších sociálně patologických jevů

-

Význam projektu Internetová primární prevence spočívá v rozšíření služeb serveru "odrogach.cz", vhodného pro učitele, metodiky
prevence atd., tedy opět pro školy na území MČ Praha 1.

Bc. Ladislav Varga, DiS.
koordinátor protidrogové politiky a bezdomovectví
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18
110 00 Praha 1
telefon: 221 097 580
email: ladislav.varga@praha1.cz

