Centrum sociálních služeb Praha může vydat vyjádření ke
kvalitě programu primární prevence
Magistrát hl. města Prahy poskytuje dotace pro oblast primární prevence ve školách a školských
zařízeních.
Pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 20221 byl
zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence pro poskytovatele, kteří nemají
z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV. Certifikát mohou nahradit
kladným vyjádřením Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu. Kopie dokladu o získání
Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů PPRCH nebo vyjádření Centra sociálních
služeb Praha ke kvalitě programu jsou povinnými přílohami pro žádost o financování programů
všeobecné, selektivní a indikované primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních.
K této úpravě bylo přistoupeno z toho důvodu, že vydávání certifikátů MŠMT aktuálně neprobíhá.
Považujeme za zásadní umožnit školám v Praze využívat i programy poskytovatelů, kteří nabízí kvalitní
programy, ale nevlastní certifikát a nemohou ho nyní získat. Zároveň je nezbytné usilovat o financování
pouze bezpečných a kvalitních programů a zajistit tím efektivitu a hospodárnost vynaložených
prostředků.
Posuzování kvality programu PPRCH ze strany Centra sociálních služeb Praha (oddělení Pražské
centrum primární prevence) zahrnuje zejména tyto oblasti:
1. Teoretické ukotvení programu
2. Popis hlavních rizikových a protektivních faktorů relevantních pro témata, kterých se program
týká, a vysvětlení, jak program ovlivňuje právě tyto faktory
3. Intervence – co a jakým způsobem v programu organizace dělá z hlediska obsahu, aby to vedlo
k pozitivní změně u cílové skupiny
4. Očekávané znalosti, dovednosti, postoje a další pozitivní změny u žáků
5. Efektivita programu (jak je sledována a ověřována)
6. Vymezení cílové skupiny ve vztahu k nabízeným programům a úrovni prevence.
7. Vymezení, co případně předchází selektivní a indikované prevenci (pokud je nabízena).
8. Písemná dohoda uzavíraná se zájemcem o program (kontrakt) stanovuje mj. úroveň (typ)
prevence, cíle programu, přesný rozsah, podmínky realizace programu, postupy při nedodržení
dohodnutých podmínek či způsob a podmínky pro ukončení a změnu dohody.
9. Organizace má jasnou strukturu a vymezené kompetence pro jednotlivé pozice. Je řízena
odborníkem v oblasti prevence, který nese odpovědnost za kvalitu a efektivitu poskytovaných
programů.
10. Program usiluje o aktivní zapojení účastníků, je interaktivní a ideálně se zážitkovými prvky.
11. Organizace usiluje o poskytování svých programů jako komplexních preventivních aktivit.
12. Lektoři mají adekvátní kompetence na poskytovanou úroveň prevence (vzdělání, výcvik, praxe
v práci s cílovou skupinou).
13. Organizace používá mechanismy pro zajišťování a zvyšování kvality programu (např. intervize,
supervize, evaluace, metodické vedení…).
Tyto okruhy jsou mj. diskutovány se zástupci organizace na společném jednání s pracovníky CSSP.
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https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_socialnich_veci/primarni_prevence_rizikoveh
o_chovani/granty/grantove_rizeni_v_programu_primarni_3.html)

V rámci ověřování jsou vyžádány zejm. tyto dokumenty:
• Metodika programu
• Vzor smlouvy se školou (objednávky programu, kontrakt)
• Seznam pracovníků a lektorů organizace, organizační struktura (organogram), doložení
kvalifikace vedoucích pracovníků
• Smlouva se supervizorem, jeho kvalifikace a zápis ze supervize (případně čestné prohlášení
řídícího pracovníka organizace o konání supervize)
• Popis sledování efektivity programu (např. závěry z evaluace programů)
I) Seznam organizací, které obdržely kladné vyjádření Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě
programu primární prevence (pro účely MHMP nahrazuje Certfikát)
1) Nevypusť duši z.s.; říjen 2020; číslo 01/2020
2) DOBRONAUTI s.r.o.; září 2021; číslo 02/2021
II) Seznam organizací, které obdržely Certifikát MŠMT/NUV (v abecedním pořadí) – bližší informace na
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele
1) ACET ČR z.s.
2) Advaita, z.ú.
3) Agentura Wenku s.r.o.
4) Anima – terapie, o.s.
5) Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.
6) Centrum podpory zdraví, z.ú.
7) Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL
8) Centrum pro rodinu a sociální péči
9) Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
10) Cesta integrace, o.p.s.
11) Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy
12) Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč
13) DO SVĚTA
14) Drop In
15) Elio, o.s.
16) Hope4kids, z.s.
17) Jules a Jim, z.s.
18) KAPPA-HELP
19) Kolpingovo dílo České republiky o.s.
20) Krok Kyjov, z. ú.
21) Křesťanská akademie mladých, z.s.
22) Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
23) Madio, o.s.
24) Magdaléna, o.p.s.
25) MAJÁK o.p.s.
26) Metha, z.ú.
27) Národní iniciativa pro život, o.p.s.
28) Občanské sdružení AVE
29) Občanské sdružení LECCOS
30) Oblastní charita Žďár nad Sázavou
31) Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
32) Open House o.p.s.
33) P-centrum
34) Pedagogicko-psychologická poradna Brno
35) Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
36) Podané ruce o.p.s.
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Point 14
PorCeTa, o.p.s.
Portimo, o.p.s.
Portus Prachatice
Prev-Centrum, z. ú.
Prevalis, z. s.
Projekt Odyssea
ProPrev, z.s.
PROSPE, o.s.
Prostor plus, o.p.s.
PROSTOR PRO, o.p.s.
Proxima Sociale o.p.s.
R-Ego o.s.
Renarkon o.p.s.
Rizika internetu a komunikačních technologií, o.s.
Semiramis o.s.
Sion – Nová generace, o.s.
Sociální služby města Havířova
Společně k bezpečí
Spolek psychologických služeb
Spondea
Střed z.ú.
Světlo Kadaň
THEIA – krizové centrum o.p.s.
Vrakbar - Centrum primární prevence Jihlava
WHITE LIGHT I, z. ú.
ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

Pro další informace k procesu posouzení Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu primární
prevence kontaktujte Bc. Romana Petrenka, roman.petrenko@csspraha.cz, mobil: 602 515 196.

