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Metodik prevence

ředitelka dětského domova

Dětský domov Valašské Meziříčí připravuje a realizuje kompletní program primární
prevence rizikového chování, který je součástí volného času dětí v DD. Snažíme se dětem
vytvořit příjemné a bezpečné klima v DD, neboť děti jsou zde doma, předat potřebné
informace přiměřené jejich věku. Dětský domov se v rámci prevence snaží doplňovat do svého
minimálního preventivního programu prevence seznam kvalitních přednášek, besed, akcí, do
kterých chce zapojit nejen žáky, ale také ostatní pedagogy a zaměstnance dětského domova.

Při sestavování minimálního preventivního plánu prevence bylo využito těchto dokumentů:
- zákon 561/2004 školský zákon
- zákon 359/ 199 sb., O sociálně právní ochraně dětí
- metodický pokyn 2006/2007 – 51
- metodický pokyn 24246/2008 – 6 řešení šikany
- metodický pokyn 1423/99-22 o rasismu
- metodický pokyn 2584/2003 – 24 spolupráce s PČR
- zákon 359/ 1999 zákon o rodině
- metodický pokyn 11691/ 2004 – 24 pravidla k bezpečnému užívání internetu
- zákon č. 109/ 2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Základní záměry:
Cílem MPP je realizace komplexního programu zaměřeného n a sociálně- patologické jevy,
působit v této oblasti na žáky nejen v DD, ale i mimo něj.
Základním principem pro letošní školní rok je:
- odmítání hrubého chování, vulgarismů a porušování nastavených pravidel
- interpersonální agresivní chování – agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy
komunikace prostřednictvím multimédií
- delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – krádeže, vandalismus…
- závislostní chování – užívání všech návykových látek, netolismus
- sexuální rizikové chování
- formování postojů – pěstování mravních a morálních hodnot, humanistických postojů

Cíle preventivního programu
Cílem MPP je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům a tím
dosáhnout zlepšení vztahu v rodinném kolektivu a celkově příznivého klimatu v dětském
domově mezi dětmi různých věkových kategorií. Dále motivace žáků k zásadám zdravého
životního stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, leky – jejich
pozitivní i negativní stránky).
Dětský domov poskytne dětem základní a nezkreslené informace o zakázaných, ale i volně
dostupných návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich organismus, riziku užívání drog,
drogové prevenci, o alkoholismu a gamblerství.
Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého roku,
přispívá k pozitivní změně motivace dětí a vychovatelů.
Program také sleduje obecné cíle zejména zaměřené na prevenci kriminality mládeže, na
prevenci zneužívání návykových látek, dále různé formy působení na postoje a ovlivňování
chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.

Dlouhodobé cíle:
- preventivní působení zavést do domova jako nedílnou součást
- rozvoj a podpora sociálních kompetencí, jako je – přirozenost při navazování kontaktů,
empatie, sociální senzitivita
- vést děti k ochraně a odpovědnosti za svoje zdraví
- vést děti k dodržování stanovených pravidel
- vést děti ke vzájemné pomoci, ohleduplnosti (respekt, tolerance…)
- naučit děti rozpoznat rizikové chování a situace a umět na ně vhodně reagovat
- monitoring projevu možného výskytu rizikového chování
- vést děti k finanční gramotnosti. Děti se učí hospodařit s penězi – šetří si s kapesného.
Kapesné mají rozvržené tak, aby měly finance po celou dobu, nikoliv, aby je utratily najednou
- vést děti k pracovní výchově- na tento bod klademe velký důraz. Děti jsou pověřovány
různými úkoly v DD, např. starší děti se učí prát, žehlit, vařit – i zde se využívá finanční
gramotnost, děti vedeme k tomu, aby si dokázaly udělat rozpočet na den, orientovat se
v cenách potravin, mladší děti uklízí. K našemu domovu patří velká zahrada, kde s dětmi
pracujeme, máme i vlastní záhon, kde si děti pěstují zeleninu.

Krátkodobé cíle:
- pravidelně oceňovat pozitivní projevy dětí v různých oblastech

- dle nabídky a možností spolupracovat s externími organizacemi
- umožnit dětem vhodné využití volného času, nabídnout jim co nejvíce možností v jejich
seberealizaci
- nabídnout dětem v rámci primární prevence zážitkové a poučné programy
- posilovat kladné vztahy mezi dětmi

Realizace MPP
Preventivní činnost v našem dětském domově zařizuje nejen preventista, ale i ostatní
pedagogové. Využíváme různé metody jako je například: rozhovor, předávání informací,
samostatné práce, skupinové práce. Nedílnou součástí je nástěnka prevence, schránka
důvěry, informace pro pedagogy na pracovních poradách
Dále sem patří řád DD, který zahrnuje pravidla chování v DD a na akcích pořádaných
DD,specifikuje práva a povinnosti dětí, obsahuje body, které se týkají výskytu a zneužívání
návykových látek.

Besedy budou uskutečňovány průběžně během celého školního roku. Zaměříme se na
spolupráci s policí, nemocnicí VM., s nadačním fondem Albert v rámci zdravého životního
stylu, sociálním odborem, různými institucemi, jako je např. Hasičský záchranný zbor, dále
budeme spolupracovat se Střediskem volného času, se sportovními organizacemi a jinými.

Aktivity specifické primární prevence
- komunitní sezení v rámci jednotlivých skupin
- komunitní sezení v rámci celého DD
- možnost konzultace a řešení problémů s kmenovými vychovateli a ředitelkou DD
- besedy v rámci DD
- tematické semináře
- využívání propagačních materiálů
- literatura
- filmy k prevenci
- brigády pro starší děti

Aktivity nespecifické prevence
- sportovní aktivity mimo DD (turistické výlety, účast na sportovních akcích)
- kulturní aktivity mimo DD (např. návštěva baletu, divadelních představení)
- zájmové kroužky
- pobyty organizované mimo DD
- akce organizované DD (Drakiáda, Advent, besídka, den dětí, odpoledne s Kraftem)
. prázdninové pobytové akce
- lyžařské aktivity

Vzdělání dětí
Chceme, aby naše děti patřily mezi děti úspěšné, aby je bavilo učení a pokud to jen trochu
jde, snažíme se, aby děti měly středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. V této oblasti je
nutné sebevědomí dětí a přistup k sobě samému. Našim cílem je přesvědčit děti, aby se vydaly
tím správným směrem, nebály se, zbavit je pocitu a myšlení, jako že jsem dítě z „ děcáku“,
nebudu nic dělat.
Metodik prevence spolupracuje s vedením DD, se školou, s rodiči s institucemi, zúčastňuje se
školení metodiků prevence. Koordinuje pedagogické pracovníky (úzce spolupracuje
s vychovateli na řešení aktuálních problémů a při zachycování varovných signálů). Nabízí
dětem možnost poradit se o svých problémech, v případě již vzniklého problému dává podněty
k nápravě.

