Příloha č. II/3

PROGRAM I – 2008
VÝKAZ PRO JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE
A INTERPRETACE ÚDAJŮ

TYP PROGRAMU:
(Zaškrtněte odpovídající údaj.)
Specifická primární protidrogová prevence
Specifická primární prevence kriminality a ostatních sociálně
patologických jevů

TYP SUBJEKTU, KTERÝ PREVENCI REALIZUJE:
(Zaškrtněte odpovídající údaj a uveďte název subjektu.)
1) Škola:
mateřská………………………………………………….
základní…………………………………………………..
střední…………………………………………………….
vyšší odborná…………………………………………….
jiná…………………………………………………………
2) Školské zařízení:
pedagogiko-psychologická poradna………………….
středisko výchovné péče……………………………….
středisko volného času dětí a mládeže……………….
3) Nestátní neziskové organizace
o.p.s……………………………………………………….
občanské sdružení………………………………………
církevní organizace……………………………………..

Příloha č. II/3

PRIMÁRNÍ PREVENCE - Přehled o dotacích na realizaci
Programu I - 2008
KRAJ:
Přidělené dotace

CELKEM

…………………………….
ONIV (věcné)
Rozdělení dotace podle druhu
výdajů

OPPP (mzdové)

CELKEM

–

Vyplňte, prosím, podle realizace jednotlivých typů programů primární prevence
následující tabulky:

1)

Aktivity prevence v rámci školní docházky
Počet
Typ školy
Typ programu*
oslovených
škol
MŠ
ZŠ
SŠ a SOU
VOŠ
VŠ
–
Celkem

Počet
Výše
Doba trvání
zúčastněných
přidělené
hodiny/dny
osob
dotace

–

Pozn.: Pokud bylo u jednoho typu školy, či cílové skupiny realizováno více programů,
uveďte u každého typu programu dobu jeho trvání, počet zúčastněných osob a výši
přidělené dotace.
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2)

Mimoškolní aktivity prevence pro děti
a mládež
Cílová
skupina**

Celkem

Počet
Doba trvání
Typ programu* Krátký popis zúčastněných
hodiny/dny
osob

–

–

–

3)

Aktivity prevence se skupinami dospělých
Počet
Skupina
Typ programu* zúčastněných
osob
Rodiče
Pedagogové
Policisté
Jiná
Jiná
Jiná
Celkem

–

Doba trvání
hodiny/dny

Výše
přidělené
dotace

–

4)

Jiné aktivity primární prevence
Cílová
skupina**

Celkem

Počet
Typ programu* zúčastněných
osob

–

Doba trvání
hodiny/dny

–

Výše
přidělené
dotace

Výše
přidělené
dotace
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*TYPY PROGRAMŮ:
1. Jednorázový seminář/přednáška/beseda
2. Cyklus přednášek/celoroční program
3. Komponovaný program (Jednorázový program, který kombinuje
uměleckou formu - např. film. divadelní představení s tématikou
prevence s následnou diskusí s odborníky v dané oblasti.
Tato forma předpokládá aktivní zapojení zúčastněných.)
4. Program včasné intervence
5. Program založený na principu vrstevnického přístupu
6. Zážitkový program - rozvoj sociálních dovedností
7. Adaptační kurzy se zařazením tématu primární prevence
8. Vzdělávací kurzy/školení
9. Publikace (časopisy, metodiky)
10. Jiný program - uveďte
jaký:………………………………………………

**CÍLOVÉ SKUPINY:
1.
2.
3.
4.
5.

Děti MŠ
Žáci ZŠ
Studenti SŠ a SOU
Studenti VOŠ a VŠ
Jiné - uveďte jaké:………………………………………………………….

