_____________________________
SELEKTIVNÍ PREVENCE
POSLÁNÍ
Posláním programu Selektivní prevence Proxima Sociale o.p.s. je zmírňovat či zastavovat
projevy rizikového chování ve třídních kolektivech, kde jsou narušené vztahy, a zajišťovat tím
bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí.

CÍLE SELEKTIVNÍ PREVENCE
Zastavit a zmírnit nevhodné projevy rizikového chování a zajistit bezpečné prostředí
pro každého jednotlivce v třídním kolektivu.
Dalšími klíčovými cíli jsou rozvoj sociálních dovedností, konkrétně:
● Rozvoj komunikačních dovedností
● Posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
● Posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku
Každý realizovaný program má též vlastní, individualizované cíle,
v závislosti na konkrétních potřebách vyučujících a daného třídního kolektivu.

CÍLOVÉ SKUPINY
●
●
●

Kolektivy 1. až 9. třídy základních škol a jim paralelní ročníky víceletých gymnáziích,
kolektivy nižších ročníků středních škol a čtyřletých gymnázií.
Třídní kolektivy, u kterých je ve zvýšené míře přítomen rizikový faktor pro vznik a rozvoj
projevů agrese a počátečních stádií šikanování včetně kyberšikany.
Kolektivy, ve kterých jsou pozorovatelné tendence k posunu norem chování (či jsou již
částečně posunuty).

CO NABÍZÍME ?
●
●
●
●

Zmapování rizikového chování v třídním kolektivu, které směřuje k nastavení dalších
postupů v práci se třídou.
Konkrétní cíle a forma práce jsou stanovovány dle potřeb dané třídy. Sestavují se
společně s třídním učitelem, školním metodikem prevence a lektory programu.
Součástí programu je intenzivní konzultační a informační servis pro pedagogy (zpravidla
třídního učitele).
V případě zájmu nabízíme další, rozšiřující podpůrné služby (individuální konzultace,
vzdělávání,...)

OSVĚDČENÍ
Program Selektivní prevence je od 06. 08. 2014 certifikována Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Dne 01. 07. 2019 byla certifikace úspěšně prodloužena, konkrétně na pět let do 01.
07. 2024.

_____________________________
SELEKTIVNÍ PREVENCE
NABÍDKA PROGRAMŮ*
ZÁKLADNÍ MAPOVÁNÍ
●

4 hodiny přímé práce se třídou + 2 hodiny konzultací
◦

Realizace v jeden den, případně ve dvou dnech, a to následovně:
▪

1. vstup – 1h úvodní konzultace + 2h práce se třídou
2. vstup – 2h práce se třídou + 1h závěrečná konzultace

ROZŠÍŘENÉ MAPOVÁNÍ
●

6 hodin přímé práce se třídou + 2 hodiny konzultací
◦

Realizace rozdělena do dvou dnů (vy výjimečných případech lze v jednom dni),
a to následovně:
▪

1. vstup – 1h úvodní konzultace + 3h práce se třídou

▪

2. vstup – 3h práce se třídou + 1h závěrečná konzultace

KOMPLEXNÍ PROGRAM
●

11 hodin přímé práce se třídou + 3 - 5 hodin konzultací
◦

Zahrnuje vstupní konzultaci, sociometrické a socioklimatické dotazníkové šetření
a následně 2 - 5 vstupů pro práci se skupinou (dle domluvy v délce 2 – 5h, dle věku
a potřeb žáků), na které navazuje hodinová konzultace

KRÁTKÝ NÁVAZNÝ PROGRAM
●

3 hodiny přímé práce se třídou + 2 hodiny konzultací
◦

Jeden vstup – 1h úvodní konzultace + 3h práce se třídou + 1h závěrečné konzultace

* Všechny programy jsou po celou délku realizovány lektorskou dvojicí.
Každý program navíc zahrnuje vypracování výstupní či závěrečné zprávy.
Jiné formy programů lze domluvit individuálně.

KONTAKTNÍ OSOBA
Bc. Filip Kadlec
kadlec@proximasociale.cz
selektivniprevence@proximasociale.cz
+420 777 471 805

