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NÁZEV ORGANIZACE NÁPLŇ kontakt

ABATOP, o.s.

ABATOP je křesťanské sdružení, které napomáhá a působí v prevenci sociálně 
patologických jevů. Zabývá se vzděláváním a vyučováním o nemoci AIDS, sexu, 
lásce, věrnosti a zdravého životního stylu. Přednáškami na školách informuje 
mladé lidi o nástrahách rizikového chování v oblasti sexu a zneužívání návykových 
látek a drog. www.abatop.cz

ACET ČR, o.s.

Vlastník akreditací MŠMT,  mezinárodní, mezidenominační křesťanská 
organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a 
vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže

www.acet.cz

ACORUS, o.s.
Pomoc osobám ohoroženým domácím násilím 

www.acorus.cz

AISIS o.s.

AISIS již od roku 2000 přináší do škol inovaci a kvalitu. Podporujeme změnu 
školní kultury a klimatu a pomáháme školám při tvorbě a realizaci vzdělávacích 
projektů a programů.

Témata, kterými se v současné době zabýváme, jsou především finanční 
vzdělávání a finanční gramotnost, zdravý životní styl, evaluace školy, šikana, 
rozvoj lidských zdrojů ve škole www.aisis.cz

ANABELL, o.s.

Kontaktní centrum Anabell Praha nabízí pomoc a podporu osobám s poruchou
příjmu potravy (mentální anorexií, mentální bulimií a záchvatovitým přejídáním) a
jejich blízkým. Účelem této pomoci a podpory je společné hledání cesty k
plnohodnotnému životu bez poruchy příjmu potravy. www.anabell.cz

APLA o.s.

Nabízíme diagnostiku dětí i dospělých lidí s podezřením na poruchu autistického 
spektra. Na specializované diagnostické vyšetření se mohou rodiče objednat na 
základě vlastního rozhodnutí, či na základě doporučení pediatrů, psychiatrů, 
neurologů či pedagogů. Diagnostické vyšetření mohou absolvovat i dospělí lidé s 
podezřením na PAS. 

www.praha.apla.cz
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ASI-MILOVÁNÍ, o.s.

Asi-milovaní? nabízejí dva vzdělávací projekty, určeny jak studentům a žákům, tak 
učitelům základních a středních škol. Jejich cílem je preventivně působit proti 
rasismu a xenofobii. Vychází z úspěšné putovní výstavy, která představuje několik 
mladých obyvatel ČR různých národností. Semináře a workshopy pracují s 
výstavou a dvěma publikacemi, které ji doplňují. Za pomoci poznávání lidí různých 
kultur probouzejí zájem studentů a veřejnosti o aktivní řešení problémů 
interetnického soužití. Účastníci seminářů se učí pracovat s předsudky a poznávat 
různost hodnot jednotlivců i skupin. V případě, že se semináře účastní příslušníci 
národnostních menšin využíváme jejich zkušeností pro podporu cílů projektu. 
Zejména u studentů projekt povzbuzuje občanskou odvahu a zodpovědnost a 
prohlubuje respekt k principům tolerance.Projekt občanského sdružení Asi-

www.moznosti-demokracie.cz; 
www.asi-milovani.cz

CAT OSTRAVA, vzdělávací 
agentura

Projekt celorepublikové koncepce sexuální osvěty a výchovy pro základní a 
střední školy je rozvíjen od roku 1995 především na severní Moravě a ve 
východních Čechách, od roku 2004 působíme téměř ve všech okresech ČR. 
Realizujeme každoročně cca 300 přednášek pro studenty v cca 70 městech celé 
České republiky.Cílem celého projektu je co nejefektivněji podpořit sexuální 
osvětu mládeže prováděnou pedagogy. Ročně se přednášek účastní několik 
desítek tisíc studentů základních škol, středních škol a učilišť, přednášek pro 
učitele pak několik set studentů PdF, pedagogů a výchovných poradců z celé ČR. 

www.arundo.cz/catss/

CENTRA VZDĚVÁNÍ A DIALOGU 

Stránkyprojektu „Centra vzdělávání a dialogu” nabizejí školám v ČR  ve spolupráci 
s Židovským muzeem v Praze a s Terezínskou iniciativou interaktivní 
multimediální vzdělávací aktivity na témata holocaustu a antisemitismu a besedy s 
pamětníky holocaustu.Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se 
studenti interaktivní formou na přednáškách a workshopech dozvědí o tom, jak 
strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k 
tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na 
projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se 
vyskytují i v současné době. www.centravzdelavaniadialogu.cz
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CENTRUM DOHODY s.r.o.

Spolupracuje se společností Centrum dohody od roku 2000 jako lektor a 
projektový manažer. Specializuje se zejména na oblast prezentačních dovedností, 
komunikaci, řešení konfliktů, vedení porad, facilitaci a týmovou 
spolupráci.Původním povoláním je učitel s bohatou pedagogickou praxí, zejména 
v oblasti zážitkové pedagogiky. Absolvoval řadu školení ve výše uvedených 
oblastech. Získané dovednosti uplatňuje v práci se studenty (ZŠ, SŠ, VŠ) i 
dospělými. Působil jako lektor a facilitátor řady českých i mezinárodních 
vzdělávacích projektů. 

www.centrumdohody.com

CENTRUM INTEGRACE, o.s.

Centrum primárních programů o.s. Cesta integraceje registrovaná sociální služba 
na Krajském úřadu Středočeského kraje pro oblast odborného sociálního 
adenství.Svými programy navazuje na minimální preventivní programy, vychází 
vstříc aktivním potřebám, vývoji a zjištěným skutečnostem. S žáky pracují odborně 
vzdělaní a zkušení pracovníci z řad psychologů, sociální pracovníků či pedagogů. 

www.cestaintegrace.cz

CENTRUM PODPORY 
INKLUZIVNÍHO VZDÉLÁVÁNÍ

Projekt CPIV poskytuje zapojeným školám odbornou podporu při podávání 
projektů, při konstrukci individuálního vzdělávacího plánu nebo při konstrukci 
školního podpůrného plánu. Projekt CPIV také zprostředkovává další vzdělávání 
pedagogických sborů, nákup pomůcek na podporu inkluzivního vzdělávání, 
průběžnou konzultační a poradenskou podporu (poskytování psychologických a 
speciálně-pedagogických služeb a poskytování sociálního poradenství). Projekt 
CPIV dále poskytuje poradenství při získávání asistentů pedagoga, logopedů a při 
vytváření strategie prevence sociálně patologických jevů. Důležitým úkolem je 
také sběr kvantitativních a kvalitativních dat a jejich následná analýza, na základě 
které vznikne každý rok zpráva o stavu inkluzivního vzdělávání v ČR. www.cpiv.cz

Centrum prevence Pathfinder o.s.

Komplexní dlouhodobé programy primární prevence
jednorázové besedy pro děti a dospívající
poradenství pro pedagogické pracovníky a rodiče
individuální konzultace
zprostředkování kontaktů na odborná zařízení
poradenství při tvorbě preventivních programů školy

http://preventivni-
programy.webnode.cz/

Centrum pro rodinu VEGA

Posláním Centra pro rodinu VEGA Kladno je nabídnout a poskytnout konkrétní 
radu, povzbuzení a pomoc všem, kteří vychovávají či vzdělávají děti nebo s dětmi 
a jejich blízkými jakkoliv pracují a tráví čas: jednotlivcům, rodičům, budoucím 
rodičům, pedagogům, pracovníkům pomáhajících profesí i široké veřejnosti;
aktivně spolupracovat s organizacemi s podobným posláním a vytvářet komplexní 
síť služeb pro rodiny v kladenském regionu.

http://centrumvega.cz/o-nas/
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CENTRUM PSYCHOLOGICKO-
SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 
STŘ.KRAJE

Centrum je odborné, sociálně-psychologické pracoviště. Ambulantně poskytuje 
odborné sociální poradenství jako formu pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné 
osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokáží sami zvládnout.Od 1. 
1. 2011 se jednotlivé poradny zřizované Středočeským krajem ( Rodinná poradna 
Kutná Hora; SPONTE Králův Dvůr u Berouna; Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha Západ - Východ a 
Příbram) sloučily pod jednu příspěvkovou organizaci

www.rpkh.cz

CEVAP - Centrum etické výchovy a 
prevence sociálně patologických 
jevů

Pořádá odborné semináře pro pedagogické a sociální pracovníky, metodiky 
prevence, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, dětských domovů, 
diagnostických ústavů a domovů mládeže a rodičovskou veřejnost zaměřené na 
problematiku rizikového chování dospívajících a jeho prevenci, výchovu dětí a 
dospívajících a jejich přípravu na manželství a rodičovství, na kterých přednášejí 
naši přední odborníci.

www.cevap.cz

COP - centrum outdoorových 
programů

Školní kolektivy a pedagogické pracovníky - adaptačn kurzy, školní výlety, 
sportovní a zimní kurzy, zahraniční programy, intervenčí programy, výchovně-
vzdělávací programy, školy v přírodě a akredivotané vzdělávací programy pro 
pedagogy. www.cop.cz

ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH 
METODIKŮ PREVENCE

Profesně je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, 
poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního 
stylu a prevence rizikového chování a prosazování zájmů školních metodiků 
prevence. www.casmp.cz

Česká asociace školních metodiků 
prevence

Profesní nepolitická organizace sdružuje školní metodiky prevence a svoji 
činnost vyvíjí na území České republiky. Profesně je zaměřena především na 
metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou 
činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a 
prosazování zájmů školních metodiků prevence. www.casmp.cz

Česká koalice proti tabáku

Česká koalice proti tabáku je nevládní organizací sdružující fyzické a právnické 
osoby, které se podílejí na všech aktivitách podporujících rozhodnutí kuřáků 
přestat kouřit.
ČKPT představuje interdisciplinární občanskou iniciativu, která se zaměřuje na 
pomoc kuřákům, prevenci a osvětu nekuřákům, legislativní kontrolu tabáku a další 
související činnosti. 

www.bezcigaret.cz
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ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS 
POMOC

Pražský "Dům světla" je pro všechny lidi postižené HIV/AIDS, jejich přátele a členy 
jejich rodin. Tento objekt je bezpečné centrum pro kohokoliv, jehož život je 
nějakým způsobem ovlivněn touto zákeřnou nemocí a poskytuje široký rozsah 
služeb. Všímá si též otázek spojených s diskriminací, předsudky a 
neinformovaností na všech úrovních.

www.aids-pomoc.cz

Člověk hledá člověka o.p.s.

Posláním občanského sdružení Člověk hledá člověka je zlepšovat situaci 
ohrožených dětí a rodin v České republice.
Zabývají se podporou dětí a mládeže vyrůstající v ústavní výchově.
Zaměřují se na rozvoj náhradní rodinné péče a sociální práce s rodinami.
Věnují se vzdělávání vychovatelů, sociálních pracovníků samosprávy, státní 
správy a neziskových organizací.

www.clovekhledacloveka.cz

Descartes v.o.s.

Vzdělávací agentura - další zdělávání pedagogů

www.descart.cz

DROP IN, o.p.s.

Nadace Drop In vznikla na sklonku roku 1991 v souvislosti se změnou 
společenského systému a tím možností zřídit systém komplexní prevence a péče 
o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky, který by co nejlépe 
vyhověl daným potřebám.

www.dropin.cz

ELIO, o.s.

Rozvojové kurzy a vzdělávání.Poradenství, terapie a diagnostika. Preventivní a 
psychologické služby školám. Preventivní, adaptační a intervenčí programy.

www.elio.cz

ELROND o.s.

Na objednávku školy nabízí komplexní preventivní program pro školu zpracovaný
na míru dle potřeb a specifik školy, dle věkových zvláštností dětí lektorovaný
zkušenými pedagogy se vzděláním ve speciální pedagogice a psychologii. Pro
lepší navázání kontaktu s vrstevníky se programu kromě pedagoga může účastnit
proškolený peer. Naši peeři jsou pouze vysokoškolští studenti pedagogické
fakulty, oboru výchova ke zdraví. Pedagog zůstává vždy přítomen.
ELROND má také širokou nabídku vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
rizikového chování.

www.elrondos.cz
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FAKTA s.r.o.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR č. j. 14 988/2011-25 a 
průběžně máme akreditováno zhruba 65 vzdělávacích programů, které aktuálně
upravujeme podle požadavků pedagogických pracovníků. Věnujeme se dalšímu
vzdělávání ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků. Tradičně se
věnujeme i opomíjeným, potřebným a kontroverzním tématům ve školství.
Speciálně se zaměřujeme na jednotlivé kategorie škol a školských zařízení a jejich
problematiku, zvláštní pozornost věnujeme zařízením pro výkon ochranné a
ústavní výchovy a základním uměleckým školám, pro které pořádáme celostátní
vzdělávací setkání. Absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

www.fakta.cz

FEELNAT s.r.o.

Teambuilding - v rámci projektu primární nespecifické prevence sociálně 
patologických jevů připravujeme pro školní zařízení jedno a vícedenní výjezdní 
akce. Součástí programů je komplexní realizace, včetně zpracování 
elektronických přihlášek a plateb. Nedílnou součástí kurzů je odborný lektorský 
tým. Tento servis je také k dispozici sdružením chronicky nemocných a 
postižených dětí. Naše programy byly několikrát podpořeny granty MHMP KOPPR. 

www.Feelnat.cz

Filia Institut

Institut Filia je zaměřen především na odbornou, metodickou a informační pomoc 
pracovníkům a institucím v oblasti drogové prevence a vzdělávání. Výraznou část 
činnosti tvoří přímá preventivní práce s dětmi a mládeží. web.telecom.cz/filia/

HARMONIA UNIVERSALI, o.s.

Tvořivé myšlení, které je nedílnou součástí systémového myšlení, dává nástroje a 
metody k pochopení světa kolem nás. S využitím efektivních výukových technik 
dochází k propojení tvořivé představivosti, kreativity a intuice s racionálním 
myšlením, logikou a analytikou. Posilování kreativity je nejlepší způsob prevence 
sociálně patologických jevů. www.harmoniauniversalis.webnode.

cz

IMPERATIV, o.s.

Sdružení Imperativ, o.s., které se mimo jiné akivity zabývá zejména lektorskou 
činností v oblasti specifické primární prevence kriminality se zaměřením na 
extremismus a divácké násilí.

www.imperativ.cz

JULES A JIM, o.s.

Cílem je pomáhat rozvíjet kvalitní vztahy mezi žáky a učiteli na základních a 
středních školách. Nabízíme školám specializované programy pro žáky, pro žáky s 
učiteli, pro učitele, ale i komplexní poradenství a podporu. U žáků a učitelů se 
zaměřujeme především na osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti, schopnost 
efektivní spolupráce, zvládání konfliktů, vedení a motivaci.

www.julesajim.cz
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Leccos o.s.

Občanské sdružení LECCOS poskytuje a rozvíjí v Českém Brodě a jeho okolí 
sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.
Vytváří programy pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let a pro rodiče s dětmi. 
Poskytuje sociální služby a poradenství rodinám. Tyto programy a služby zamezují 
vzniku společensky nežádoucích jevů, pomáhají integrovat znevýhodněné skupiny 
obyvatelstva do společnosti a nabízejí smysluplné využití volného času. Provozuje 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum 
Kostička. Pořádá akce pro širokou veřejnost, přednášky, semináře a besedy pro 
rodiny, pro podnikatele i pro neziskové organizace. http://leccos.cz

MAGDALÉNA, o.p.s.
Prevence a lébča drogových závislostí

www.magdalena-ops.cz

MARANATHA, o.s.

Primární prevence ve školách , mládežnických klubech a výchovně-vzdělávacích 
zařízeních. Podporuje bezplatné přednášky, besedy a školení  a nabízí "balíček" 
programů pro systematickou dlouhodobou spolupráci v oblasti prevence.

www.maranatha.cz

Mgr. Marie Linhartová

Dlouholetá akreditovaná lektorka dalšího vzdělávání v oblasti školství ( MŠ, ZŠ, 
SŠ, VŠ), metodik a supervizor v sociální oblasti a zdravotnictví, firemní vzdělávání - 
AC, DC a diagnostika, spolupráce se středními odbornými školami v rámci ČR, 
kouč, konzultant a poradce, mediátor, specializace na lidské zdroje a rozvoj 
osobního potenciálu, kariérové poradenství a profesní diagnostika, realizátor 
odborných projektů pro ÚP, vytváření specializovaných programů a realizace 
pilotních projektů.

 www.marielinhartova.webnode.cz

MP PROMOTION, s.r.o.

Vznik společnosti MP promotion, s.r.o. se datuje k roku 2002. Od jejího založení je 
cílem realizace výchovně vzdělávacích programů na základních a středních 
školách po celém území České a Slovenské republiky.
Programy jsou obsahově zaměřeny na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví, 
osvojení si správných hygienických návyků již v době dospívání a pomoc při 
pochopení vývojových změn z hlediska biologického, psychologického i sociálního 
při cestě k dospělosti.
Realizace probíhá formou přednášek, prostřednictvím odborně vyškoleních 
lektorek (zdravotních sester), zásilkovou formou doručení vzdělávacích materiálů 
přímo jednotlivým školám. (brožury, vzorky výrobků, metodické sady pro 
učitele….). 

www.mppromo.cz
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NAEP

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu 
zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní 
spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci Programu celoživotního učení pro 
roky 2007-2013, kam se transformovaly aktivity Národních agentur programu 
Socrates a Leonardo da Vinci.
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy je zodpovědná za realizaci 
Programu celoživotního učení v ČR a dalších vzdělávacích programů a je 
prostředníkem pro poskytování finančních prostředků EU ve svěřených oblastech. www.naep.cz

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A 
MLÁDEŽE

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro 
zájmové vzdělávání (dále NIDM) je odborným zařízením Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže.NIDM 
nabízí své služby především pracovníkům středisek volného času, školním 
klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT 
a zahraničním partnerům.

www.nidm.cz

Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání vznikl 1. července 2011 sloučením Národního 
ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu 
pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Věnuje se proto vzdělávání 
všeobecnému i odbornému, a také uměleckému a jazykovému, zabývá se 
otázkami pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a 
dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní 
učení a spolupráci s EU.

www.nuv.cz

NEZDI, o.s. - PROXIMA SOCIALE

V oblasti primární prevence sociálně nežádoucích jevů nabízíme dlouhodobý 
kontinuální interakční program, který je zaměřen na práci s třídním kolektivem 
žáků základní školy.Náplní jednotlivých bloků programu je práce střídou 
prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, 
pohybobých a relaxačních technik. Jedním ze základů práce se žáky je vytváření 
bezpečného prostředí pro podporu otevřenosti při tématech, poskytování 
informací a podpora v rozvíjení dovedností k zodpovědnému chování.
Témata bloků se týkají různých oblastí, například komunikace a zdravého 
sebeprosazení, předcházení šikany, sexuality, závislosti na návykových látkách, a 

www.proximasociale.cz

PEDAGOGICKÁ, PRÁVNÍ A 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
PeaDr. Kašparová a Dr. K. Kašpar 

Zařízení specializující se na problematiku dětí, rodiny školy a partnerských vztahů

www.pppk.cz
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PREV - CENTRUM, o.s

Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a 
sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým 
závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. O.s. Prev-Centrum je členem 
svazu Proadis (Propojené profesionální adiktologické služby)

www.prevcentrumc.cz

PREVALIS 

Hlavním posláním sdružení je úsilí o podporu inovativních přístupů ve vzdělávání, 
úsilí o propagaci vědy a vědeckých poznatků, úsilí o rozvoj komunitního 
vzdělávání, úsilí o podporu volnočasových aktivit s dětmi, práce s dětmi, úsilí o 
primární a sekundární prevenci rizikových jevů, úsilí o provázení osob ohrožených 
závislostmi a dalšími sociálně patologickými jevy jejich obtížným životním 
obdobím. Vedlejší činností sdružení je úsilí o vzdělávání v oblasti inovativních 
přístupů ve vzdělávání, vědy, komunitního vzdělávání, v oblasti volnočasových 
aktivit, v oblasti výchovy ke zdraví a v oblasti prevence rizikového chování u členů 
a sympatizantů sdružení.

www.prevalis.org

Prevence ve škole o.s.

Web prevence-info vás bude průběžně aktuálně seznamovat s novinkami v dané 
problematice a klade si za cíl být pro vás pomocníkem v oblasti informační, 
metodické, legislativní a kontaktní. Seznámíte se s terminologií, legislativou, 
výsledky výzkumů, naleznete možné zdroje financování vašich aktivit a budou vám 
představovány organizace a instituce od celorepublikové po místní úroveň, které 
prevenci realizují.

www.prevence-info.cz

PREVENCE VE ŠKOLE, o.s.

Předmětem sdružení je působení v činnosti spjaté s psychologickým a speciálně 
pedagogickým poradenstvím a diagnostikou, psychoterapií, primární a sekundární 
prevencí rizikového chování, osvětovou a projektovou činností. Cílem není jen 
individuální a skupinová práce s předškoláky, žáky, studenty, třídními kolektivy, 
pedagogy, rodinami, obcemi, ale systémové prosazování změn na regionální 
úrovni v oblasti prevence rizikového chování, školní neúspěšnosti a rodinných 
potíží.

www.prevenceveskole.cz

PROJEKT ODYSSEA, o.s.

Posláním Projektu Odyssea o.s. je pomáhat školám při zavádění osobnostní a 
sociální výchovy do běžné praxe. Sdružení společně se školami vyvíjí metodické 
materiály, provádí výzkum a realizuje vzdělávací kurzy pro učitele a žáky. Také 
realizuje kurzy pro žáky (adaptační vájezdy a kurzy zaměřené na primární 
prevenci rizikového chování) i učitele (kurzy pro učitelské sbory, individuální 
konzultace a supervizní setkání).

www.odyssea.cz
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PROSTOR o.s., Kolín

Preventivní programy pro žáky základních a středních škol, které pomáhají 
předcházet či mírnit negativní jevy v chování. 

www.os-prostor.cz

RENARKON, o.p.s. - Ostrava

Svými aktivitami se Renarkon snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke 
vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady 
spojené s užíváním nealkoholových drog.

www.renarkon.cz

ROMEA, o.s.

Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a 
právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování 
lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. 
Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české 
národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich 
vzájemného soužití.

www.sdruzeniromea.cz

Rozmarýna o.p.s.

podpora dětí vyrůstajících v dětských domovech

www.rozmaryna-ops.cz

RYTMUS, o.s.

Činnost o.s.RYTMUS je podpořena Evropským sociálním fondem, státním 
rozpočtem České republiky ,rozpočtem Hlavního města Prahy a prostřednictvím 
Nadace rozvoje občanské společnosti.

www.rytmus.org

Saferinternet

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, založené v 
roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na 
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu 
užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování 
etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných 
sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě 
národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s 
mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.

www.saferinternet.cz

SANANIM, o.s.

Školní preventivní program jako součást osnov a učebních plánů.Prevence 
sociálně patologických jevů je zahrnuta do schválených Standardů základního 
vzdělávání. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata uplatnit v kterémkoliv 
předmětu...

www.sananim.cz
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SEMIRAMIS, o.s.

Poskytování kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových 
látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na 
území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. 
Semiramis o.s. vytváří podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj 
všech odborných programů.

www.os-semiramis.cz

SLÁNKA  o.s.

Občanské sdružení Slánka bylo založeno v listopadu 2002.Důvodem pro jeho založení byl
další rozvoj aktivit, které již fungovaly při sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. A to
zejména přednášková činnost na základních a středních školách, dětské kluby, letní
tábory aj.

www.jbmb.info

SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ o.s.

Školám a školským zařízením poskytuje osvědčené, kvalitní a časem prověřené služby v
oblasti poradenství, bezpečnostního auditu a vzdělávání. Pomáhá s navazováním
místních preventivních a spolupracujících sítí s orgány sociálně-právní ochrany dětí, s
Policií ČR a dalšími lokálními partnery. Pořádáme výcviky, dílny a semináře v oblasti
zvyšování právního vědomí, prevence kriminality a řešení školního násilí a školní nekázně
a zaměřujeme se na výměnu zkušeností mezi školami a regiony a na přenos dobré praxe.

www.spolecnekbezpeci.cz

TEEN CHALLANGE 
INTERNATIONAL ČR 

Cílem Teen Challenge je pomoci mladým lidem najít lepší způsob života, který by 
nebyl naplněn destrukcí, násilím a nenávistí, drogami a alkoholem. Snaha Teen 
Challenge směřuje k pomoci lidem stát se duševně zdravými, citově vyváženými, 
sociálně zaopatřenými, fyzicky funkčními a duchovně živými. Dále pak je cílem TC 
informovat veřejnost a specificky rodiče o problémech spojených s zneužíváním 
návykových látek. K tomuto účelu zakládá TC „Kontaktní - konzultační centra“ 
(kluby, kavárny, čajovny).
Osvědčený způsobe boje proti drogám.

www.teenchallenge.cz

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT OCHRANY 
DĚTÍ

Projekt "Řešení vrstevnických vztahů". Jedná se o projekt, který zavádí na školách 
systém vrstevnické podpory zaměřený na pomoc a podporu dětem. Zvyšuje 
povědomí o problémech, kterým děti čelí. Pomáhá také školám s prevencí 
nežádoucích jevů. www.viod.cz
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Vzdělávací institut Středočeského 
kaje

Vzdělávací institut Středočeského kraje - VISK je příspěvkovou organizací 
zřízenou Středočeským krajem. V nové podobě existuje od 1. 1. 2010, kdy došlo 
ke změně názvu a rozšíření hlavní činnosti organizace. 
VISK je zřízen za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti 
vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území 
Středočeského kraje. V současné době zajišťuje své aktivity prostřednictvím devíti 
regionálních pracovišť – vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech 
Středočeského kraje a v Praze. www.visk.cz

WHITE LIGHT I., o.s.

Cílem sdružení WL I. Je poskytování primární, sekundární a terciální prevence
užívání omamných a psychotropních látek jejich uživatelům a jejich blízkým a
pomoci lidem v obtižních životních situacích

www.wl1.cz

ZAPOMENUTÍ, o.s.

Občanské sdružení ZAPOMENUTÍ je nezávislou občanskou organizací
ustanovenou s cílem podpořit alternativní vzdělávací aktivity českých škol a
zprostředkovat spolupráci českých dětí a veřejnosti s lidmi, kteří přežili holocaust
anebo byli pronásledováni v letech 1945–1989. Dalším cílem organizace je
propojit tyto aktivity s podobnými aktivitami v zahraničí. Uvedenou činnost zajišťuje
sdružení zejména koordinací projektů škol a neziskových organizací tak, aby
vznikla a trvala oboustranně přínosná dlouhodobá spolupráce.Nejnovější aktivitou
občanského sdružení Zapomenutí je projekt Stopy totality, zaměřený na zkoumání
období od roku 1948 do roku 1989. Tento projekt získal podporu v roce 2010 z OP
VK ESF MŠMT. Podrobné informace o něm obsahují webové stránky, na kterých
se právě nacházíte. Projekt Stopy totality využívá převážně postupy ověřené
projektem Zmizelí sousedé.

www.stopytotality.org

ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI, o.s.

Organizace, která více než osmnáct let pracuje v oblasti primární prevence a 
pomáhá řešit situace v problematických třídách. Šestnáct let vzděláváme 
pedagogy, ostatní kolegy a pedagogické kolektivy v dovednostech pracovat se 
třídami a řešit situace, které souvisí s rizikovým chováním jednotlivců i 
tříd.Realizujeme sebezkušenostní psychodynamicky orientované výcviky KVP, kde 
se vzdělávají noví specialisté na práci se třídou a růstovou skupinou. Poskytujeme 
adaptační a kompenzační výjezdy. Na základě dohody jezdíme do škol, 
poskytovat odbornou supervizi případů a supervizi týmů. Podílíme se na 
koncepční práci při záměrech změnit klima škol. 

www.zivot-bez-zavislosti.cz
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