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Dotační program pro
programy primární
prevence rizikového
chování dětí
a mládeže na r. 2016
vypisovaný MŠMT
Harmonogram
řízení:

dotačního

4. září 2015 – proběhl
v Praze seminář k podávání
žádostí pro žadatele o dotace
na rok 2015
30. září 2015 – konečný
termín pro podání žádostí
listopad 2015 – jednání
dotační komise MŠMT
15. únor 2016 – konečný
termín pro zaslání vyúčtování,
finančních vypořádání
a závěrečných zpráv za rok
2015
do 31. března 2016 – vydání
rozhodnutí a vyplacení
dotací úspěšným žadatelům
Více informací včetně
metodiky naleznete na
http://www.msmt.cz/dotace

Nová protidrogová
koordinátorka Odboru
sociálních věcí KÚ
KHK
Od 1. září 2015 na funkci
nastoupila Mgr. Monika
Honzíková,

mhonzikova@krkralovehradecky.cz, telefon
495 817 433. Vystřídala Mgr.
Zuzanu Machovou.

Soutěžte o ceny s projektem
Kraje pro bezpečný internet „KPBI“
Od 8. 6. 2015 je spuštěna soutěž pro
žáky!
Královéhradecký kraj se letos podruhé zapojil
do osvětového projektu s názvem KPBI.
Hlavním
cílem
projektu
je
zvýšit
informovanost
o
rizicích
internetu
a možnostech prevence a pomoci.
V letošním roce je zapojeno již deset krajů, a to
včetně Královéhradeckého kraje. Kromě elearningový kurzů a soutěží pro žáky budou do
konce roku připraveny a spuštěny kurzy pro
rodiče a dospělé a pro pedagogické pracovníky.
Změnou grafiky projdou loňské kurzy pro
sociální pracovníky a pro policisty.
Odborný obsah kurzů připravilo Národní
centrum bezpečnějšího internetu, dalším
odborným partnerem a dodavatelem cen pro
výherce soutěží je společnost Microsoft.
Pro žáky je připraven online soutěžní kvíz při správném zodpovězení 20 otázek z oblasti
bezpečného chování na internetu jsou soutěžící
zařazeni do losování o ceny (od června do října
se měsíčně hraje o mobilní telefon Lumia od
společnosti Microsoft, následně po ukončení
soutěže ze všech soutěžících budou vylosováni
výherci herní konzole, tabletu a mobilního
telefonu).

Správné odpovědi lze najít v devíti
připravených e-learningových kurzech,
které
jsou
zpracovány s aktuálními
a atraktivními tématy typu sociální sítě,
kyberšikana, internet atd. Lekce a vlastní
kvíz jsou dostupné na www.kpbi.cz.
Soutěž pro žáky probíhá do 31. 10. 2015
ve 3 věkových kategoriích. Podmínkou
soutěže je registrace.
V loňském roce byl Královéhradecký kraj
na druhém místě v počtu úspěšných řešitelů
on-line soutěžního kvízu. Do konce srpna
se zatím žádný žák našeho kraje soutěže
nezúčastnil. Věříme, že se to nyní změní.
Informativní dopis Bc. Lubomíra France,
hejtmana Královéhradeckého kraje,
určeného ředitelům škol včetně plakátu
byl 10. 6. 2015 zveřejněn na

http://www.KHK/školství/prevence.
Královéhradecký kraj bude losovat po
uzavření soutěže šťastné výherce, kteří
budou následně vyhlášeni a odměněni
zástupci
Královéhradeckého
kraje
a zástupci společnosti Microsoft v závěru
letošního roku.
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Dotační program Ministerstva zdravotnictví
ČR na r. 2016
V rámci Národního programu
zdraví vyhlásilo MZ ČR
dotační program – projekty
podpory zdraví. Žádosti musí
být zaslány do 30. 9. 2015.
Více informací včetně platné
metodiky je zveřejněno na
http://www.mzcr.cz/.
Podávané žádosti se mohou
týkat následujících okruhů:
1. Ozdravění výživy
a optimalizace pohybové
aktivity – zejména prevence
nadváhy a obezity
2. Prevence užívání tabáku
a nadměrné spotřeby alkoholu
3. Zdravé stárnutí
4. Zvýšení zdravotní
gramotnosti zaměřené
na prevenci nemocí
a na důležitost očkování
5. Prevence úrazů, otrav, násilí
a šikany
6. Prevence zubního kazu
7. Komplexní projekty

Národní strategie

Zdraví 2020
Dne 20. 8. 2015 odsouhlasila
Vláda ČR 13 akčních plánů v
rámci implementace

Národní strategie
Zdraví 2020, např. k
prevenci obezity, správné
výživě a stravovacím
návykům, podpoře pohybové
aktivity nebo zvládání
infekčních onemocnění.
Více na
http://www.mzcr.cz/dokument
y/.
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Prevencí k bezpečí
- videoprevence Policie ČR + soutěž
V minulém čísle Zpravodaje č. 2/2015 jste byli
informování o preventivních videospotech Policie
východočeského regionu. Videospoty obsahují ve 14
snímcích 6 preventivních témat zaměřených
na prevenci kriminality a rizikových jevů
ve společnosti:
1. Každý klik si rozmysli - neobnažuj
soukromí! (rizika virtuální komunikace verze pro děti a mládež)
2. Chraňte své dítě i na netu (rizika virtuální
komunikace - verze pro rodiče)
3. Ne každému můžete věřit (podvody
a trestná činnost na seniorech) + soutěž
"Vyzbroj si svou babičku, dědečka"
4. Na kapsáře bacha! (kapesní krádeže)
5. Tenký led... (návykové látky, alkohol
a agrese u dětí)
6. Největší zločinec číhá i na vaše dítě
(silniční provoz a děti)
7. To auto fakt není trezor (krádeže věcí
z vozidel)
Ke každému tématu jsou ke stažení na
http://www.uschovna.cz/zasilka/FS2995IUCFCDI
AG9-2ND/ vždy dvě videa, a to krátké (cca 30
vteřin) a dlouhé (cca 3 minuty).
S daným materiálem mohou pedagogové bez omezení
pracovat v rámci výuky prevence rizikového chování.
Žáků se týkají některá témata, ostatní uplatníte
v občanském
životě,
podrobněji
na
http://www.policie.cz/clanek/prevenci-kbezpeci.aspx.
S tématem trestná činnost na seniorech je současně
vyhlášena fotografická soutěž o tablet v hodnotě
5 000 Kč a další ceny. Více informací na Soutěž
"Vyzbroj si svou babičku, dědečka". Spočívá ve
vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak, aby
se dokázal účinně bránit trestné činnosti páchané na
seniorech. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě
uvědomili alespoň částečně možná rizika. Soutěž
probíhá od 1. září 2015 do 15. listopadu 2015.
Ve snímku bude uveden kontaktní e-mail i odkaz na
články o trestné činnosti a preventivní rady. Danou
fotografii se stručným komentářem poté soutěžící
odešlou e-mailem policii. Zobrazujícími kanály bude
internet, síť YouTube. Odkazy na tato videa budou
zveřejňovány cestou webových stránek policie, obcí,
organizací zabývajících se prevencí. Cílovou skupinu
tvoří také školská zařízení.
Preventivní spoty jsou nyní šířeny např. v multikinech
Cinestar, v MHD a dále v čekárnách v nemocnicích
v kraji. Cílem projektu
je oslovení co nejširší
veřejnosti. Jeden z partnerů projektu nyní pracuje na
překladu
spotů
do
znakové
řeči.
prap. Bc. Jan Čížkovský
vrchní inspektor
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
602 703 207, jan.cizkovsky@pcr.cz

Odbor školství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

VÝUKOVÉ SPOTY DOPRAVNÍ
VÝCHOVY PRO ŽÁKY II. ST. ZŠ
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
rád
bych
Vás
informoval
o nově vzniklé výukové sérii AVD spotů pro
výuku dopravní výchovy. Ucelená série dvanácti
spotů je určena pro žáky na II. stupni ZŠ, má
za cíl posílit kompetence žáků v oblasti dopravní
bezpečnosti, zejména jejich hodnotový systém
a správné chování a návyky v dopravním
prostředí.
Témata edukativních spotů jsou následující:
Bezpečnostní prvky, Dopravní nehoda, Rychlost
a brzdná dráha, Návykové látky, Bezpečně
na kole, skateboardu, bruslích, Vidět a být viděn,
Následky dopravní nehody, Cyklista, Chodec,
Křižovatky, obytná a pěší zóna, Železniční
přejezdy, Letecká záchranná služba u dopravní
nehody.
Všechny spoty jsou zdarma ke stažení a k využití
na
http://www.ibesip.cz/cz/dopravnivychova/zaci-zakladni-skoly/druhy-stupen.
Pevně věřím, že tento nový výukový materiál
bude pro Vaši školu a Vaše žáky přínosem
a bude ve výuce plně využíván.
S pozdravem
Ing. Martin Farář
vedoucí
Samostatné oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy
(cit. z dopisu čj. 9/2014-170-BDV/3 z 31.8.2015)
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Mgr. Martina Budínská
je opět vedoucí oddělení
prevence MŠMT
Oddělení prevence MŠMT
nyní pracuje ve složení:
Mgr. Martina Budínská –
vedoucí oddělení;
Mgr. Vladimír Sklenář - se
specializuje na certifikaci,
vedení metodiků prevence
v pedagogickopsychologických poradnách.
Mgr. Radka Heřmánková vede
krajské
školské
koordinátory prevence, dotační
řízení.
Bc. Matouš Korbel – nový
člen oddělení, má v gescvi
odborné
poradenství,
metodické vedení školních
metodiků prevence a odbornou
dgaranci primárně preventivních
informačních portálů.
Více
na:
http://www.msmt.cz/oddelení
prevence

Pracoviště Hradec Králové Pedagogickopsychologické poradny
Královéhradeckého
kraje změnilo své sídlo

Dotační programy Královéhradeckého
kraje v oblasti prevence rizikového chování na rok 2015 – známe výsledky

Plánované vzdělávací akce odboru školství Královéhradeckého kraje (KHK)
v oblasti prevence rizikového chování

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje projednalo
a schválilo dne 22. 6. 2015 návrh dotační komise.
Celkem bylo rozděleno 1 021 000 Kč. Výsledky jsou
zveřejněny na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz.

8. 10. 2015 seminář pro Školy podporující
zdraví – téma sexuální výchovy, hra Hrou x
AIDS apod. ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Státním zdravotním ústavem, UHK
v prostorách VOŠZ a SZŠ Hradec Králové.

V programu
15SMP01
Programy
zaměřené
na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl
dětí a mládeže bylo podpořeno 42 z 57 projektů,
z toho 17 projektů ZŠ, 11 SŠ, 2 VOŠ a SŠ, 3 projekty
MŠ, 2 projekty PPP KHK, 4 projektky nestátních
neziskových organizací, 2 projekty domovů mládeže
a 1 projekt dětského domova.
V programu
15SMP03
Etická
výchova
ve školách bylo podpořeno 14 z 16 projektů. Z toho
byl 1 projekt MŠ, 11 projektů ZS a 2 projekty SŠ.
Smlouvy byly rozeslány Odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje koncem června 2015. Po jejich podpisu může
dojít k převodu finančních prostředků na účty úspěšných žadatelů.

Nabídka seminářů Školského zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků (ŠZ DVPP) Královéhradeckého kraje
ŠZ DVPP KHK pořádá i v oblasti prevence rizikového
chování semináře určené především školním metodikům prevence, výchovným poradcům, ale i dalším
pedagogům ze škol. Přehled je zveřejněn v Nabídce
programů září 2015 – leden 2016 v kapitole 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl (především s. 28- 40 katalogu) na různých
pracovištích v Královéhradeckém kraji.
Ceny
se pohybují v rozsahu 400 – 1000 Kč (vyjma dlouhodobých
kurzů).
Více
informací
naleznete
na http://www.cvkhk.cz/.

Pracoviště PPP KHK v Hradci
Králové
se
přestěhovalo
začátkem
května
2015
do ul. Na Okrouhlíku
1371/30, 500 02 Hradec
Králové. Sídlí v těsné blízkosti
Terminálu hromadné dopravy
Hradce Králové, v bývalé
budově Úřadu práce Hradec
Králové, v 6.-7. patře.
Více informací na
http://www.pppkhk.cz/kontakt.

Národní institut pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NIDV), praco-
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10. 12. 2015 seminář Záškoláctví – lektory
budou Mgr. Marika Kropíková, zaměstnanci
orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu
města Hradec Králové a komunitního centrum
Amaro Phurd - Pražská Občanského sdružení
Salinger. Na Krajském úřadě KHK.
Akce budou bez účastnického poplatku.
Pozvánky do škol budou zhruba jeden měsíc
před akcí distribuovány. Na konferenci Sociální
klima školy se lze přihlásit prostřednictvím
Školského zařízení pro další vzdělávání
pedagogických
pracovníků
http://www.cvkhk.cz/konference.
Ostatní
přihlášky bude přijímat krajská školská
koordinátorka prevence.

Vzdělávací nabídka NÚV Praha
Národní ústav pro vzdělávání Praha nabízí rovněž
v oblasti prevence několik seminářů. Ceny se pohybují
v rozmezí 700 - 1 000 Kč Výčet nabídky naleznete
na http://www.nuv.cz/p/nv/vn. Např.:
 Vedení třídnických hodin jako základ primární
prevence na škole
 Jak zvládnout problémovou třídu (úvod do skupinových procesů pro učitele)
 Prevence rizikového chování v základní škole
praktické
 Jak mohou sociální sítě pomáhat při práci se žáky

Autor: Dita Kosová

3. 11. 2015 jednodenní konference Sociální
klima školy – příspěvky: PhDr. Richard Braun,
Ph.D. – Školní metodik prevence a budování
dobrého klimatu školy; PhDr. Lenka Skácelová,
Mgr. Tereza Kaufová – Posilování vzájemného
respektu ve vztahu školy a rodičů; Mgr. et Mgr.
Jan Mareš, Ph.D. – Možnosti diagnostiky
a cílené intervence; Mgr. Jaroslav Vídeňský –
Praktické zkušenosti ŠMP ze ZŠ Studentské
Mnichovo Hradiště. Na Krajském úřadě KHK.

viště Hradec Králové, nabízí jen malé množství seminářů s touto problematikou. Přehled a přihlášení na
http://www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/152/152.pdf.
Odbor školství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

XII. ročník konference primární prevence rizikového chování (PPRCH) 2015
Téma: Dobrá praxe v prevenci aneb
"Konec řečí, jdeme k věci"
Klinika adiktologie 1. LF UK Praha, Sdružení
SCAN a Magistrát hlavního města Prahy
pořádají ve dnech 9.-10.11.2015 na Nové
radnici, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 již XII.
ročník konference primární prevence rizkového
chování. Přihlášky lze zasílat do 6.11.2015. Více na
http://www.pprch.cz/.
Autor: Dita Kosová
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Interaktivní
katalog
PRÁVO NA DĚTSTVÍ
V rámci evropských projektů
vznikl katalog umožňující
pracovníkům OSPOD, školství
a samosprávy, psychologům a
psychiatrům lépe se orientovat
v situacích, které mohou vést
až k odebrání dítěte z rodiny.
Katalog obsahuje procesy a
návody, týkající se vztahů
rodičů
s dětmi
ve složitých a krizových situacích - sociálních, ekonomických i psychologických.
Zahrnuje 8 druhů pomoci:










Ambulantní služby dle
zákona o soc. službách
Terénní služby dle zákona
o soc. službách
Pobytové služby dle
zákona o soc. službách
Školská zařízení
Zdravotnická zařízení
Ostatní - neregistrované
podpůrné služby
Služby dle zákona o
SPOD
Další odborné služby

Zahrnuje též 9 situací:










Dysfunkční rodina
Špatná péče o děti
Vzdělávání
Ekonomická situace
rodiny, chudoba
Bydlení
Společensky nežádoucí
jednání
Užívání návykových
látek, závislosti
Psychické poruchy u dětí

Katalog

ke

stažení

Neúspěch vystřídal úspěch: dva reparáty
máme v Aufori letos zdárně za sebou

I v roce 2015 jsme získali podporu Města Hradec
Králové. Projekt nabízí podporu a pomoc rodinám
s nezletilými dětmi v obtížné sociální situaci.
Nabízí rodinám pět základních aktivit: pomoc
s domácí přípravou do školy, poradenství v oblasti
vzdělávání a výchovy a základní sociální poradenství, doprovody, terapeutické motivační skupiny
pro děti a zprostředkování komunikace se školami
a učiteli.
Město Hradec Králové je partnerem projektu
od samého jeho počátku. Velmi důležitá je pro nás
spolupráce s konkrétními pracovníky Magistrátu
města Hradec Králové, především s pracovníky
sociálního oddělení – kurátory pro děti a mládež,
opatrovníky i sociálními pracovnicemi. Ti nabízejí
zapojení do projektu „Učí (se) celá rodina“ rodičům a dětem, se kterými se setkávají a kteří potřebují asistenci a pomoc v oblasti povinné školní
docházky. Jejich účast v našem programu se pak
stává součástí jejich individuálního plánu, který
sleduje posílení či navrácení rodičovských kompetencí, potřebných pro adekvátní péči o nezletilé
děti.
Jsme rádi, že nás Město Hradec Králové podporuje
ale i finančně. Příspěvek v roce 2015 využijeme
na zajištění základního materiálního zázemí pro
pracovníky přímé péče a na osobní náklady spojené s pracovnicí pozicí sociálního pracovníka, který
koordinuje přímou práci v rodinách, poskytuje
v nich výchovné a základní sociální poradenství,
doprovody a účastní se odborných pracovních
skupin.
Spolupráci s pracovníky Magistrátu města Hradec
Králové považujeme za dobrý příklad partnerství
neziskové organizace a samosprávy. Moc si jí
vážíme!
Autorka: Mgr. Lenka Matoušková

Hradec Králové, 1. 9. 2015 – Aufori v průběhu
školních prázdnin pomáhala dvěma klientům,
zapojeným v projektu „Učí (se) celá rodina“,
k úspěšnému zvládnutí nelehké životní zkoušky
Projekt „Učí (se) celá rodina“ se zaměřuje na rodiny
s nezletilými dětmi školního věku, které potřebují
pomoc a podporu v oblasti povinné školní docházky.
Většina našich dětských klientů přechod do dalšího
ročníku zvládla, a mohla si tak užít prázdniny. Dva
z nich však takové štěstí neměli a dostali se do nepříjemné situace, kdy jim hrozilo opakování ročníku.
S pedagogem projektu proto v průběhu školních
prázdnin probíhala kontinuální příprava na reparáty.
Důležitá byla také spolupráce se školami a pedagogy,
kteří se snažili žáky podpořit, aby vše úspěšně zvládli.
Třináctiletý David* byl velice demotivovaný školním
prostředím, přestal se učit a připravovat na školní
výuku. Snažili jsme se ho do učiva pozitivně motivovat a probudit v něm zájem o vzdělání. Nakonec si
uvědomil příliš pozdě, že už zhoršené známky nemůže dohnat. Čekal ho tak reparát z matematiky.
Za pomoci rodiny a Aufori, o.p.s., se v průběhu
prázdnin soustavně připravoval na opravnou zkoušku.
David byl na konci prázdnin motivován a odhodlán
zkoušku zvládnout. Z opravné zkoušky z matematiky
dostal nakonec známku trojku, což je pro něho výborný výsledek.
Za ne zcela běžných podmínek pak do projektu
vstoupila patnáctiletá Bára*, kvůli které nás s urgentní
prosbou kontaktovala kolegyně z obecně prospěšné
společnosti PROSTOR PRO. Bára úspěšně absolvovala přijímací řízení na střední školu, ale na poslední
chvíli byla zaskočena nepříjemným verdiktem. Nešla
jí matematika, pletla si znaménka a hrozilo, že místo
nástupu na střední školu bude muset opakovat ročník.
Ve spolupráci s babičkou Báry jsme se ji snažili
intenzivně připravit na reparát, který nakonec proběhl
bez problémů.
Smutek z hrozícího opakování ročníku tak vystřídala
radost a oba dva se již mohou soustředit na start
do nového školního roku. Dětem zapojeným
do projektu „Učí (se) celá rodina“ přejeme, aby se jim
ve škole dařilo a úspěšně zvládaly požadavky, které
na ně budou ve školním roce 2015/2016 kladeny.
*jméno bylo změněno

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace
romské komunity v roce 2015 a Nadačním fondem
Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND
ALBERT DĚTEM 2015. Projekt je realizován
S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.

na

http://katalog.pravonadetstvi.cz/
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Aufori o.p.s. realizuje projekt „Učí (se)
celá rodina“

Více informací o projektu „Učí (se) celá rodina“:
www.aufori.cz
Kontakty: Bc. Nela Henclová, sociální pracovnice
projektu, novakova.aufori@gmail.com
Mgr. Lenka Matoušková, manažerka projektu,
matouskova.aufori@gmail.com

Odbor školství

KKrajský úřad Královéhradeckého kraje
r Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
á

Autoři: Mgr. Lukáš Tříska, Bc. Nela Henclová

Zpravodaj prevence rizikového chování
pro školy a školská zařízení
3/2015
Aktuality
Česko má nejvíc opilých dětí v Evropě.
Čtvrtina z nich pije
pravidelně
Češi mají k alkoholu blízko, a
to už ve velmi mladém věku.
Vyplývá to z posledního
průzkumu Organizace pro
hospodářskou spolupráci a
rozvoj. Podle ní vzrostl za
posledních deset let počet dětí,
které ochutnaly alkohol, ze 70
na 94 procent. Čtvrtina
patnáctiletých pak přiznala, že
se opíjí opakovaně.
Silnou opilost v patnácti letech
přiznalo v roce 2012 až 43
procent chlapců. Dívky za
nimi příliš nezaostávají. Silně
opilých bylo alespoň jednou
41 procent z nich. V roce 1995
se procenta pohybovala kolem
30 u chlapců a kolem 26 u
dívek.
Čtvrtina patnáctiletých se opíjí
pravidelně nejméně jednou
týdně. „Dívky přitom začínají
pít v mladším věku, prostě
proto, že mají starší kluky a
oni je k alkoholu přivedou,“
vysvětlil Vobořil.
Česko v případě alkoholu u
dětí
předstihlo
Dánsko,
Maďarsko, Slovinsko, Polsko
a je na absolutní špici Evropy.
„Německo na tom bylo svého
času hůře, ale deset let
investovalo do kampaní, které
měly přesvědčit dospělé, že
není normální, aby děti pily,“
řekl Vobořil.
V Německu měla kampaň
úspěch. Například prodejci se
naučili říkat mladým Němcům
ne. Podle Vobořila však u nás
téměř
devadesát
procent
prodejců prodalo alkohol
dětem a neptali se na jejich
věk.
Citováno
a
více
na

http://zpravy.idnes.cz/opilo
st dětí
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Šest z deseti uživatelů Facebooku přiznává určitou míru závislosti

Výroční zpráva PROSTOR PRO Hradec Králové

Téměř šest z deseti uživatelů Facebooku přiznává,
že jsou na něm do určité míry závislí. 3 % o tom
nepochybují, zhruba každý pátý si myslí, že je spíše
závislý a zhruba každý třetí uživatel Facebooku pak
závislost spíše popírá, ale zároveň nevylučuje.
Závislost na něm odmítli čtyři lidé z deseti. Údaje
vyplývají z průzkumu, který pro společnost Cetelem realizovala agentura Stem/Mark.

Dobrý den,
dovoluji si Vám předložit v pořadí patnáctou
výroční zprávu o činnosti naší neziskové organizace. Můžete si ji prohlédnout v zajímavé kreativní
podobě na našich webových stránkách.

Téměř polovina (49 %) uživatelů se domnívá, že by
bez Facebooku dobrovolně vydržela jakkoli dlouho.
Například 22 % respondentů by to ale bez něj
zvládlo jen týden a 9 % jeden den. Více než 2 %
uvedla, že by bez Facebooku nevydržela ani jeden
celý den.

Při důkladnějším pročtení v ní naleznete všechny
důležité informace, které se vztahují k životu naší
obecně prospěšné společnosti v roce 2014. Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost straně jedenáct, kde se na jednom místě dozvíte, co se nám
v uplynulém roce podařilo a čím dobrým jsme
prospěli našim klientům a široké veřejnosti.

2201542/20142/2014
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Více než každý třetí přitom (38 %) uvedl, že by se
dobrovolně přístupu k Facebooku zcela nevzdal,
z toho 13 %, tedy každý dvacátý uživatel si dokonce nedovede život bez této sociální sítě představit.




Každý čtvrtý až pátý tráví na Facebooku
více než deset hodin týdně
V práci chodí na Facebook třetina uživatelů
Jeden z dvaceti uživatelů najde na Facebooku práci, jeden ze sta o ni přijde

Uživatelé Facebooku: děti by si měly založit
profil až ve čtrnácti letech
Na Facebook a další sociální sítě nechodí jen dospělí, ale také děti. 40 % uživatelů, kteří mají děti,
přiznalo, že se jejich dítě připojuje právě na Facebook, 19 % těchto dětí má profil i na Google+.
Téměř každý čtvrtý z těchto rodičů však nemá
přehled o tom, kolik času potomek na Facebooku
stráví. Ostatní rodiče uvádějí nejčastěji jednu až dvě
hodiny týdně (23 %), velice často však i více (tři až
pět hodin 21 %, pět až deset hodin 21 %, více než
deset hodin 18 %). Nejméně často tráví podle rodičů děti na Facebooku méně než hodinu týdně (16
%).
Téměř dvě třetiny rodičů (61 %) přitom uvedlo, že
se jejich dítě připojuje každý den, necelých 8 %
přiznalo, že o tom nemá přehled. Zhruba 4 % dětí
jsou na Facebooku nejčastěji ve dnech školy, 34 %
zejména o víkendu.
Zarážející je, že podle 35 % dotázaných rodičů,
kteří mají profil na Facebooku, je jejich dítě na této
síti do určité míry závislé, dalších necelých 8 % má
strach z toho, že se potomek na ní závislým stane.
Děti si přitom nejčastěji vytvářejí profil v deseti až
jedenácti letech (35 %). Uživatelé Facebooku, a to i
ti, kteří děti nemají, se nejčastěji domnívají, že by si
dítě
mělo
vytvořit
profil
až
ve čtrnáctém či patnáctém roku věku.
Zdroj: http://www.kurzy.cz/zpravy/359222
Odbor školství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

V roce 2015 chceme na loňské úspěchy navázat
a pokračovat v nich. Jedním z našich stanovených
cílů je vytvoření malé zahrady s příjemným posezením. Bude sloužit jako místo setkávání
pro všechny, kteří využívají našich služeb - děti,
mladé lidi i rodiče s malými dětmi. Doplní tak
naši Vzdělávací a komunitní místnost pro veřejnost. Největším, avšak spíše dlouhodobým úkolem, který jsme si vytyčili, je postavit novou
budovu. Místo stávajícího dřevěného objektu
z roku 1971 chceme naše programy realizovat
v prostoru, který bude vyhovovat našim aktivitám
a poslání. Přejeme si, aby plánovaný objekt mohli
"zabydlet" nejen naši stávající a noví klienti, ale
i stávající nájemníci (skautské oddíly), sousedé
a veřejnost z Malšovic, kteří ještě nevyužívají
našich služeb nebo se dosud neměli příležitost
účastnit
našich
akcí
a
aktivit
pro veřejnost. Navíc na veřejném setkání celý
záměr představíme, abychom znali připomínky,
nápady a podněty dříve, než najdeme ten správný
evropský dotační program.
Pevně věřím, že se nám bude dařit naplňovat
všechny naše cíle a především, že nám zůstanete
nakloněni, abychom i pro Vás mohli nadále rozvíjet a zlepšovat naše programy.
S úctou
David Petr
ředitel
PROSTOR PRO, o.p.s.
tel.: 605 417 719, 493 034 307
e-mail: petr@prostorpro.cz
web: www.prostorpro.cz / Facebook

