
 

 

Předběžná informace o nabídce vzdělávacích kurzů 

v oblasti prevence rizikového chování 
 

Dovolujeme si Vám oznámit, že Centrum adiktologie UK v Praze v rámci projektu „Tvorba systému 

modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské 

pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0205  

v rámci programu ESF CZ.1.07  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) bude spolu se svými 

partnery v r. 2010 organizovat  sérii několika kurzů a workshopů. Jejich definitivní nabídka bude 

upřesněna v průběhu podzimu 2009, pokud budete mít zájem, můžeme Vám tuto nabídku zaslat 

přímo na jméno či do Vaší instituce. Bude se např. jednat o kurz „Primární prevence rizikového 

chování: základní modul“ (určený pro školní metodiky prevence a další pracovníky v oblasti primární 

prevence rizikového chování) v rozsahu 250 hodin v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. 

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků. Dále kurz „Základy preventivního programu EUDAP I. a II.“, workshop „Minimální 

preventivní program I: příprava a plánování“, či kurz „Základy práce s evaluačními nástroji 

v preventivní praxi“, „Úvod do adiktologie a problematiky rizikového chování“, „Prevence rizikového 

chování a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči“ atd. 

Výstupní dovednosti těchto kurzů a workshopů tvoří např. schopnost řešit krizové situace, vč. 

výskytu akutní intoxikace nebo nelegálních drog v zařízení, sestavování preventivního programu „na 

míru“ své škole a správný výběr a aplikace evaluačních nástrojů, ovládání vybraných preventivních 

metod a postupů atd.        

Kurzy budou realizované paralelně v těchto krajích:  Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský 

kraj, Zlínský kraj a Olomoucký kraj (přesná místa a termíny budou zaslány v podzimní nabídce). Účast 

v kurzech a veškeré pomůcky a výukové potřeby jsou zdarma, účastníci/ účastnice si hradí pouze 

náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravou. Při zakončení kurzu obdrží každý účastník certifikát 

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jejích partnerů. Odbornými garanty kurzů jsou 

Doc. PhDr. Michal Miovský Ph.D.,  PhDr. Jana Zapletalová, PhDr. Soňa Cpinová, Mgr. Miroslav 

Charvát, Ph.D., PhDr. Lenka Skácelová a Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.  

Hlavní partnerské organizace projektu: 

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, 

Katedra psychologie FF Univerzity Palackého Olomouc, 

PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby) o.s., Praha, 

SCAN o.s., Tišnov. 

Bližší informace o místě, termínech konání, lektorském složení a přihláškách budou uveřejněny 

nejpozději do 30. 10. 2009 na internetových stránkách www.adiktologie.cz     

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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