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PŘÍLOHA 1
Internetové informační zdroje v oblasti prevence rizikových projevů chování

Prevence rizikového
chování
škola, náctiletí, rodiče

Sociální klima
klima školy, klima školní
třídy

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Informační portál o
ilegálních a legálních
drogách

Multikulturní výchova

Preventivní web nestátní organizace o. s. Sananim
vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a snaží se na praktických
příkladech pomoci s prováděním primární
prevence v rodině, ve školách i jinde. Vítaným
doplňkem jsou "mýty o drogách" a standardní
informace o rozdělení drog atd. Škálovatelné,
přizpůsobitelné návštěvníkovi.
Na těchto stránkách naleznete výstupy z tříletého
grantového projektu zaměřeného na problematiku
sociálního klimatu školy. Výsledky jsou zde
prezentovány jednak ve formě plného znění
recenzovaných sborníků (i dalších textů), české a
slovenské bibliografie k tématu a anglickočeského slovníčku nejužívanějších pojmů.
Informační portál o ilegálních a legálních drogách
provozovaný Národním monitorovacím
střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu
vlády České republiky. Poskytuje aktuální
informace z oblasti adiktologie zaměřené na
prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci
se zahraničím.
Prostřednictvím virtuálních dětských postav se
snaží zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří pochází
z odlišných kulturních a sociálních prostředí.

http://www.odrogach.cz

http://klima.pedagogika.cz

http://www.drogy-info.cz

http://www.czechkid.cz

Národní ústav
pro vzdělávání

Národní ústav pro vzděláván je školské
poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Vznikl
sloučením Národního ústavu odborného
vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického v
Praze a Institutu pedagogicko – psychologického
poradenství.
Věnuje se vzdělávání všeobecnému i odbornému,
a také uměleckému a jazykovému, zabývá se
otázkami pedagogicko – psychologického,
výchovného a kariérového poradenství, s důrazem
na celoživotní učení a spolupráci s EU.

http://www.nuv.cz

o. s. Sananim

Portál občanského sdružení „pro prevenci, léčbu a
resocializaci osob ohrožených zdraví škodlivými
návyky“

http://www.sananim.cz

Adiktologie

Internetový Portál Centra adiktologie, které je
odborným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1.
lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v
Praze. Zaměřuje se na výzkum užívání
návykových látek a činností, jež mohou vést k
vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj
nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální
reintegraci postižených.

http://www.adiktologie.cz

Chat Pražské linky důvěry

Krizová pomoc a poradenství prostřednictvím
chatu. Veškerá komunikace je anonymní

http://www.chat-pomoc.cz

Idealni.cz

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

informace o poruchách příjmu
potravy

Anabell

Pomoc pro rodiče a přátele

AGRESIVITA A ŠIKANA

SAPPP

Minimalizace šikany

Společenství proti šikaně

Bolest šikanování

Velmi zajímavé, odbornými informacemi
nabité internetové stránky. Najdete tu
články o anorexii a bulimii, o souvisejících
potížích. Dále spoustu zajímavých
kontaktů na terapeuty a lékaře, kteří se
poruchám příjmu potravy věnují. V rubrice
„Můj příběh“ můžete nahlédnout pod
dušičku těm, kteří mají s anorexií či
bulimií své zkušenosti. Na těchto
stránkách funguje i chat, zvaný „pokec“. Je
tu sekce pro odbornou veřejnost, pro
studenty, lékaře … Stránky vznikají ve
spolupráci se Svépomocnou asociací
psychogenních poruch příjmu potravy.

http://www.pppinfo.cz

Sdružení Anabell nabízí pomoc a podporu
osobám postiženým i ohroženým
poruchami příjmu potravy. Na stránkách
naleznete kromě odborných článků a
informací také diskuzní fórum, kontakty na
poradny a lékaře, příběhy lidí s poruchou
příjmu potravy, informace o výživě...

http://www.anabell.cz

Na těchto stránkách naleznete chaty a
diskuze vedené odborníky. Chaty jsou
určeny především pro ty, kdo mají nejblíže
k lidem, kteří trpí poruchou příjmu
potravy. Pro účastníky je chat anonymní.

http://www.pomocppp.cz

Webové stránky svépomocné asociace
léčení psychogenních poruch příjmu
potravy. SAPPP byla založena v roce 1992
na základě zahraničních zkušeností pro
péči o příbuzné i pacienty s poruchami
příjmu potravy.

http://www.asociaceppp.eu

Tyto stránky pomáhají žákům, rodičům a
školám řešit problémy se šikanou.
Poskytují informace a rady všem, kteří se
do kontaktu se šikanou dostali nebo se o ní
chtějí dozvědět více.

http://www.minimalizacesikany.cz

Portál dobrovolného humanitárního
sdružením Společenství proti šikaně
poskytuje informace, články a odkazy na
literaturu, rady a legislativní opatření v
oblasti problematiky šikanování.

http://www.sikana.org

Zkrácená elektronická verze knihy našeho
předního odborníka na problematiku
šikany PhDr. Michala Koláře.

http://www.fi.muni.cz/~qprokes/pe
dagogika_new/obsah.html

BEZPEČNOST NA INTERNETU

Saferinternet.cz

Projekt Národního centra bezpečnějšího
internetu. Na stránkách naleznete zásady a
osvědčené postupy bezpečného chování na
internetu - technická opatření k
zabezpečení počítače, rady a tipy pro
bezpečné surfování, informace o možných
nebezpečích na internetu (např.
kyberšikana), kontakty na poradenské
linky.

http://www.saferinternet.cz

E-bezpeci.cz

Projekt se zaměřuje na nebezpečné
komunikační praktiky v elektronické
komunikaci, které ovlivňují zejména děti.
Podrobné informace o kyberšikaně,
aktuální články, výzkumy, rady, pomoc,
kontakty. Na stránkách naleznete
informace pro děti, rodiče i učitele.

http://www.e-bezpeci.cz

Jednota školských
informatiků

Jednota školských informatiků (JSI) je
profesní organizace, která sdružuje
pedagogy a odborníky zabývající se ICT
ve školství.
Tipy pro výuku školské informatiky, ICT
nástroje ve školách. Nabídka školení a
seminářů pro učitele. Informace o prevenci
rizikového chování v kyberprostoru.

http://www.jsi.cz

Bezpečně online

Seznam se bezpečně

Portál zaměřen na děti, učitele i rodiče.
Bezpečnost na internetu, jaká jsou rizika,
tipy pro surfování internetové nakupování,
sociální sítě a sdílení dat. Metodické a
výukové materiály pro učitele.

Na stránkách naleznete zásady bezpečnosti
na internetu a především film o nástrahách
internetu, který je určen dětem, rodičům,
pedagogům. Oba díly získaly záštitu
MŠMT. Cílem filmu je upozornit na
nebezpečí skrytá za nejrůznějšími
identitami na internetu a naučit děti řešit
situace, do kterých se mohou dostat.

http://www.bezpecne-online.cz

http://www.seznamsebezpecne.cz

NNO pro lidská práva, sledování
zákonodárné činnosti, monitoring stavu
lidských práv
poradenství, diskuze a semináře k lidským
právům, informační činnost.

http://www.helcom.cz

Internetový portál Obecně prospěšné
společnosti Člověk v tísni, která vznikla
jako humanitární organizace s cílem
pomáhat v krizových oblastech a
podporovat dodržování lidských práv ve
světě.

http://www.clovekvtisni.cz

Vzdělávací projekty pro školy a pedagogy,
knihovna a infocentrum, pořady pro
veřejnost
publikace, výzkum, klub „Mulitkulti.“

http://www.mkc.cz

Česká sekce dětských práv –
sdružení zastánců dětských
práv

Projekt Dětská práva: dětská práva,
základní dokumenty o lidských pávech,
informace pro pedagogy, materiály k
výuce, besedy pro děti.

http://dcicz.org

Sdružení pro integraci a
migraci - Poradna pro
uprchlíky

Právní asistence pro cizince,
psychosociální asistence, SOS linka pro
cizince

http://www.migrace.com

Boj proti rasismu a xenofobii, ochrana
lidských práv, podpora vzdělávání Romů,
integrace cizinců.

http://www.slovo21.cz

RASISMUS A XENOFOBIE

Český helsinský výbor

Člověk v tísni

Multikulturní centrum
Praha

Občanské sdružení Slovo 21

