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Závěrečná zpráva projektu: O rodičích a dětech 

Organizace:                                                     SEMIRAMIS, z.ú. 

Název projektu:                                  O rodičích a dětech 

Předpokládaná délka trvání projektu:  1. 7. 2021  –  31. 1. 2022 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 7. 2021  –  31. 1. 2022 

Působnost projektu:    Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj 

Výše grantu:                                 154 736 Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  0 Kč      

 

Strategický cíl projektu:  

Zvýšit informovanost dětí o problematice násilí v rodinách a podpořit zdravé vztahy dětí a rodičů pomocí vytvoření 

nového preventivního bloku o násilí v rodině a začlenění daného bloku do komplexního a dlouhodobého preventivního 

programu. 

 

Aktivity projektu: 

Vytvoření metodiky preventivního bloku s tématem násilí v rodině a informačního letáku 

Organizace vytvořila metodický materiál preventivního programu pro 8. třídy základních škol s časovou dotací 3 

vyučovacích hodin. Materiál obsahuje: vysvětlení záměru daného bloku a jeho strukturu, zásady a metody práce s 

třídním kolektivem, seznam cílů setkání v oblasti znalostí, dovedností a kompetencí, techniky pro práci se třídou, 

pracovní list: Můj plán pomoci, zpětnovazebný dotazníček pro žáky a informační leták: Buďte slyšet! (celkem 25 stran). 

Na základě získaných podnětů z praktické realizace (od škol, pedagogů, žáků a lektorů) – Zprávy z pilotáže byl 

metodický materiál upraven a ve finální podobě zanesen do Manuálu Programu všeobecné dlouhodobé primární 

prevence. 

Realizace nově vytvořeného preventivního bloku 

V průběhu října, listopadu a prosince 2021 proběhla pilotáž daného bloku v 105 třídách 51 základních škol. Celkově 

bylo zapojeno 2 514 žáku, 105 třídních učitelů a 51 školních metodiků prevence. Při realizaci preventivního bloku byly 

využity techniky podporující asertivní komunikaci, otevřené sdělování emocí a rozpoznání a funkční reagování na 

nevhodné chování a byl distribuován informační leták: Buďte slyšet! V průběhu pilotáže bylo poskytnuto 12 

individuálních poradenství žákům z oblasti vztahů v rodině, z toho v 7 případech se jednalo o závažné téma, které již 

bylo v řešení školy. 

Sdílení a přenos vytvořeného preventivního bloku odborné veřejnosti 

Upravená metodika se stala součástí Programu všeobecné dlouhodobé primární prevence dané organizace a bude 

průběžně využívána v rámci preventivních programu v 8. a 9. tříd spolupracujících 80 škol. 

Metodika je sdílena na webových stránkách organizace a byla zaslána k uveřejnění Odborné společnosti pro prevenci 

rizikového chování. 

Proběhla kampaň nového bloku a manuálu na sociálních sítích Semiramis, z.s. 

Představení nového bloku a manuálu na Konferenci primární prevence rizikového chování a Středočeské adiktologické 

konferenci. 

 

Výstupy projektu: 

Metodika preventivního bloku s tématem násilí v rodině 
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