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Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč 
v rámci grantu 

„JEDNI ČKA PRO ROK 2011“ 
 B – specifická primární protidrogová prevence 
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Organizace 

 

Název projektu 

 

Celkové 
náklady 
na projekt 

 

 

 

Požadovan
á částka 

 

 Doporučená 
částka v Kč 

 

Popis projektu 

Přínos pro MČ Praha 1 

1.  
Česká tábornická 
unie. T.K. Mladé lvice 

dětský oddíl  

České tábornické unie 

 Na Můstku 6 

 Praha 1 

 

„ Zajištění 
činnosti klubu 
v roce 2011“ 

 

60 000 

 

50 000 

 

0 

 

Cílová skupina: děti a mládež, věk 5-25 let  

Dívčí dětský oddíl, základní článek České tábornické unie, 
sdružuje především ty dívky z Prahy 1, které zde chodí zde do 
školy nebo tráví zde významnou část volného času. Vedle 
rekreačních a pohybových her a výletů do přírody je oddíl 
zaměřen na poznávání historických a uměleckých památek, 
zejména pražských. Formou her, soutěží, dramatických 
inscenací, řemeslných dílen, přednášek a vycházek po městě 
přibližuje dětem historii a kulturu města.  

Dotace bude použita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  

T. K. Mladé lvice působí v Praze 1 nepřetržitě 20 let a celou 
tuto dobu bojuje s provizorními prostorami pro svou činnost. 
Nejpozději v červnu t. r. převezme upravené prostory 
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klubovny v Opletalově ul. 10 pronajaté od MČ Praha 1.  

 

Nejedná se o specifickou prevenci – jde o volnočasové 
aktivity! 

 

2.  Daniel Dobiáš 

Slavíčkova 13 

Praha 6 

„ Vyšší škola 
života aneb Co 
v učebnicích 
nenajdeš!“ 

78 300 78 300 78 300 Cílová skupina: žáci ZŠ na území MČ P1 

Netradiční pojetí protidrogové prevence: Daniel Dobiáš a a 
jeho Agentura DANNY zabezpečuje řadu let pořady 
netradičních preventivních besed pro mládež. Programy 
zahrnují vystoupení odborníků na prevenci a léčbu různých 
patologických jevů.  

Projekt č. 1 seznamuje děti 1. – 4. tříd zábavnou a 
srozumitelnou formou s nebezpečím závislosti na alkoholu, 
tabákových výrobků a drog 

Projekt č. 2  cílem programu pro žáky 5. – 7. tříd je aktivní  
nácvik různých forem odmítání.. 

Projekt č. 3 je určený žákům 8. – 9.  tříd.  Mottem pořadu je 
životní příběh dívky, která dokázala překonat závislost na 
tvrdých drogách. Součástí pořadu je i autorská muzikoterapie 
dvojice Vodňanský - Dobiáš. 

Dotace bude použita: honoráře 4 účinkujících  

---------------------------------------------------------------------------
------- 

Přínos pro Prahu 1: 
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protidrogová prevence pro žáky ZŠ, vykonávajících školní 
docházku na území MČ P1, orientace na zdravý životní styl, 
budování osobnosti mnohostranných zájmů, podpora 
sebeúcty.  Snižování počtu asociálních jedinců a jejich 
kriminálních aktivit. 

3. Nemocnice 
milosrdných sester 

 sv. Karla 
Boromejského 

účelové zařízení církve 

Vlašská 36 

Praha 1 

„D ětské a 
dorostenecké 
detoxikační 
centrum“  

11 861 481 2 500 000 0 

 

Cílová skupina: děti a mladiství 6 – 18 let 

---------------------------------------------------------------------------
------Cílem projektu je komplexní péče „ nejen a pouze“ o 
drogově závislé, ale také o problémové uživatele či tzv. 
experimentátory s alkoholovými a nealkoholovými drogami 
do dokončeného 18. roku života.  Pacientům poskytuje 
významnou intervenci, které následně s potřebnou 
resocializací umožňuje změnit chování a postoje, a tak 
zabránit případnému vzniku závislosti i mnohem těžším 
postižením.  

Dotace bude použita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: Dětské dorostenecké detoxikační 
centrum je schopno vyjít ročně vstříc cca 1500 klientům, 
z toho cca 280 – 300 pacientů ošetřit při hospitalizaci. Jako 
jediné zařízení v ČR poskytuje ambulantní a lůžkovou péči 
dětem a mladistvým závislým na psychotropních látkách. 

---------------------------------------------------------------------------
--------nejedná se o specifickou prevenci – jde o 
volnočasové aktivity! 

 

4.  Česká společnost 
AIDS pomoc 

„Besedy o 
problematice 
AIDS s HIV 

793 735 134 000 67 000 

 

Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ ve věku 13 – 18 let 

Jedná se o preventivní činnost.  Hlavní náplní besed je 
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občanské sdružení 

Malého 3/282 

Praha 8 - Karlín 

pozitivním 
lektorem“ 

zvyšování informovanosti o problematice HIV/AIDS, důraz je 
kladem na osobní přístup k zúčastněným,  na otevřenost 
lektora a na diskuzi o nastolených tématech.  

Dotace bude použita: osobní náklady lektora 

---------------------------------------------------------------------------
------- 

Přínos pro Prahu 1: zvyšování informovanosti o 
problematice HIV – AIDS formou přednášek a diskusí 

 

 

 

 

 
5.  

Malostranská ZŠ 

příspěvková 
organizace 

Josefská 7/626 

 Praha 1 

„Bráníme se 
závislosti 2011“ 

49 000 49 000 49 000 Cílová skupina: žáci ZŠ druhého stupně ZŠ ve věku 12 – 15 
let. 

Projekt navazuje na projekty minulých let. V oblasti 
specifické primární prevence bude využita forma osvětových 
besed a besed s hostem, které jsou vedeny odborným 
lektorem. Výsledkem bude správné formování postojů žáků 
k vlastnímu zdraví, analýza pojmu 

 „ závislost“ a pochopení,   jak se jí bránit.  Pro žáky vyšších 
ročníků bude zařazena beseda s vybranými pacienty z  PL 
v  Praze – Bohnicích.  

Dotace bude  použita: odměny lektorů , na  osobní náklady , 
na tvorbu a vyhodnocení projektu  
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---------------------------------------------------------------------------
-------- 

Přínos pro Prahu 1: budova školy se nachází v rizikové 
oblasti výskytu drog, projekt preventivně působí na žáky, vede 
je k oddálení experimentu s návykovou  látkou, posiluje 
schopnost bránit se negativním vlivům 

6.  ZŠ Vodičkova 

příspěvková 
organizace 

Vodičkova 22  

Praha 1 

„Škola bez drog“ 62 860 62 860 62 860 Cílová skupina: žáci 6. – 9. ročníku  ZŠ 

Projekt seznámí žáky s problematikou prevence závislosti na 
drogách, alkoholu a tabákových výrobcích. Pod vedením 
lektorů  si žáci osvojí návyky odmítání, formy obrany 
v nebezpečných situacích, zejména nabídky drog, cigaret a 
alkoholu. 

Dotace bude použita: odměny lektorům, doprava 

---------------------------------------------------------------------------
-------- 

Přínos pro Prahu 1: výchova ohrožené skupiny, žijící na 
území MČ Praha 1, k odmítnutí návykové látky 

 

  

CELKEM 

   

2 874 160 

 

257 160 

 

 

 

Částka vyčleněná v rozpočtu MČ  Praha 1 na rok 2011 pro granty pro specifickou primární prevenci: 300 000 Kč 
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Navržená částka na přidělení dotaci: 257 160 Kč 

 

 

 

 


