
příloha usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. ... ze dne 19.6.2012 

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 155.000,- Kč 
v rámci grantu 

„Specifická primární prevence pro rok 2012 – II. kolo“ 
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Organizace 

 
Název projektu 

 
Schválená částka 

 
Popis projektu 

 

1. Daniel Dobiáš 
Slavíčkova 13, Praha 6 

Vyšší škola života 
aneb Co 

v učebnicích 
nenajdeš! 

53000 Cílová skupina: žáci ZŠ na území MČ P1 
Dotace bude použita: honoráře 4 účinkujících  
Celkem 4 projekty pro žáky všech stupňů ZŠ v rozsahu 24 pořadů. 
Metody práce: Muzikoterapie, besedy s terapeutem 
 

2.  ZŠ Vodičkova 
Vodičkova 22,  
Praha 1 

Škola bez drog 49000 Cílová skupina: žáci 6. – 9. ročníku školy 
Dotace bude použita: odměny lektorům, doprava 

Ve spolupráci s o.s. Prak a o.s. Prevalis besedy a přednášky 
s odbornými lektory, návštěva psychiatrické kliniky, věznice, 
speciální mateřské školy. Dotace bude použita na odměny lektorů, a 
cestovné, výrobu CD a  DVD. Celkem 10 akcí pro dvě až tři skupiny 
žáků. 

3. ZŠ Nám. Curieových 
Nám. Curieových 2, Praha 
1 

Nikotinismus dětí 
a mládeže, 

návykové látky 

13800 Cílová skupina: žáci 5-9 tříd ZŠ. 
Dotace bude použita jako odměny lektorům o.s. Prak. Metody práce: 
přednášky a besedy s žáky (celkem 6 tříd, vždy 2 hodiny) 

4.  ZŠ Gutha-Jarkovského 
Truhlářská 22, Praha 1 

Komplexní 
program primární 

prevence 

39200 Cílová skupina: žáci ZŠ, 1-9 ročník (celkem 323 žáků) v rozsahu 58 
hod. Program je realizován o.s. Život bez závislostí. Metody práce: 
výklad, soc.-ped. hry, dramatizace, besedy.  
Dotace bude použita na honoráře lektorů 
Okruhy: chování ve skupině, bezpečné chování ve vztahu ke 
zdraví, sexuálnímu obtěžování, kontakt s cizími lidmi, závislosti 
(nikotin, alkohol, gamblerství, prevence AIDS, agresivita, právní 
vědomí, sebeprosazení, sebepercepce 

Celkem 155000 přínosem projektů je zvyšování informovanosti u žáků ZŠ 
v oblasti závislostí a infekčních chorob 

 
celková výše grantu:                                                                 155.000,- Kč 
návrh výběrové komise a doporučení Rady MČ Praha 1:    155.000,- Kč 


