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1 Úvodní slovo

Milí členové spolku, sympatzant a příznivci,
vážení čtenáři výroční zprávy spolku Prevalis, z. s.

Dovolte mi seznámit Vás s činnost naší organizace v roce 2016.

Již druhým rokem jsme obdrželi dotace z MŠMT a MHMP, prvně pak z MMO.
Tato skutečnost zajistla rozšíření rozsahu činnost v oblast prevence rizikového 
chování.

Hlavním úkolem roku 2016 byla příprava na pilotáž programu indikované primární 
prevence.

Všem spolupracovníkům děkujeme za pracovní úsilí, podporu a loajalitu. Všem 
členům a
sympatzantům našeho spolku za přízeň a povzbuzení.

Mgr. Miroslav Hricz
předseda spolku
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Historie spolku
2010 založení  občanského  sdružení,  příprava  koncepčních  materiálů  –  celou  historii

můžete nalézt v předchozích výročních zprávách.

Poslání a cíle spolku
1. Sdružení je dobrovolným, nezávislým, nepolitckým sdružením.
2. Hlavním posláním sdružení je veřejně prospěšná činnost, zejména úsilí o podporu

inovatvních přístupů ve vzdělávání, úsilí o propagaci vědy a vědeckých poznatků,
úsilí o rozvoj komunitního vzdělávání, úsilí o podporu volnočasových aktvit s dětmi,
práce  s dětmi,  úsilí  o  podporu  a  ochranu  zdraví,  úsilí  o  primární  a  sekundární
prevenci  rizikových jevů,  úsilí  o provázení osob ohrožených závislostmi a dalšími
sociálně  patologickými  jevy  jejich  obtžným  životním  obdobím.  Vedlejší  činnost
sdružení  je  úsilí  o  vzdělávání  v oblast inovatvních přístupů  ve  vzdělávání,  vědy,
komunitního vzdělávání, v oblast volnočasových aktvit, v oblast výchovy ke zdraví,
první  pomoci,  podpory  pohybových  a  sportovních  aktvit,  ochrany  člověka  za
mimořádných  událost a  v  oblast prevence  rizikového  chování  u  členů  a
sympatzantů sdružení.

3. Sdružení:
 Realizuje konference informující o inovatvních přístupech ve vzdělávání, o nových

výsledcích vědy.
 Realizuje  přednášky,  metodické  semináře  a  workshopy  věnované  inovatvním

přístupům ve vzdělávání a novým vědeckým poznatkům a podílí  se na výzkumné
činnost v souladu s posláním sdružení.

 Provozuje  vzdělávací  aktvity  pro  odbornou  i  laickou  veřejnost  také  v  oblast
prevence  sociálně  patologických  jevů,  sociálních  služeb,  rozvoje  osobnost,
teambuildingu a výchovy ke zdravému životnímu stylu.

 Realizuje  výjezdy (pobytové  akce  –  víkendové,  letní  i  jiné)  ve  volném čase  dět,
realizuje mimoškolní činnost žáků základních škol.

 Realizuje  adaptační  programy  a  kohezní  výjezdy  v rámci  prevence  rizikového
chování ve školách a školských zařízeních.

 Realizuje programy primární prevence rizikového chování (vč.  užívání návykových
látek),  intervenční  programy  v případě  výskytu  a  dalšího  rizikového  chování  ve
školách i dalších sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních.

 Realizuje aktvity v oblast ochrany a podpory zdraví.
 Poskytuje  všeobecnou,  selektvní  a  indikovanou  primární  prevenci  užívání

návykových látek, dalších forem rizikového chování a psychosociální pomoc osobám
ohroženým  sociálně  patologickými  jevy  provozuje  informační,  vzdělávací  a
poradenské služby pro širokou veřejnost.

 Provozuje informační a poradenskou činnost v oblast přípravy, realizace a evaluace
primárně preventvních programů ve školách a školských zařízeních, v oblast vědy a
v oblast inovatvních přístupů ve vzdělávání.

 Provozuje informační a poradenskou činnost v oblast přípravy, realizace a evaluace
komunitního vzdělávání  a  v oblast přípravy,  realizace a evaluace činnost Center
komunitních aktvit při školách a školských zařízeních.

 Provozuje  informační  a  poradenskou činnost  v oblast podpory  a  ochrany zdraví,
první pomoci, podpory pohybových a sportovních aktvit.

 Realizuje program Center komunitních aktvit při školách a školských zařízeních.
 Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, insttucemi a organizacemi návazné
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péče státního i nestátního sektoru.
 Pořádá semináře, kurzy a workshopy pro členy a sympatzanty sdružení.
 Pořádá kulturní akce (koncerty, divadelní představení, zahradní slavnost apod.) pro

členy a sympatzanty sdružení a kulturní aktvity k dosažení cílů sdružení 
Může být kolektvním členem jiného zájmového sdružení s podobným zaměřením v zájmu 
realizace svého poslání, může být sdružení společníkem jiného právního subjektu.

Základní údaje o Prevalis
Název: Prevalis, z. s.
Právní forma: spolek
Sídlo: Pod Klamovkou, 1268/3, 150 00 Praha 5
IČ:/ DIČ: 22854771 / CZ22854771
Registrace: MV ČR 29. 9. 2010 pod č. j. VS/1-1/81401/10R
Spolkový rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka L21968
Akreditace MŠMT v režimu DVPP: č. j. 32 326/2010-25
URL: www.prevalis.org
E-mail: prevalis@prevalis.org
Telefon: +420 777 763 579
Bankovní spojení: 2900359069/2010, Fio banka, a. s. (CZK)

Spolek PREVALIS vznikl v roce 2010 (jako občanské sdružení) spojením odborníků z oblast výchovy ke
zdraví, podpory a ochrany zdraví a prevence rizikového chování (resp. sociálně patologických jevů) a
prevence kriminality, kteří v těchto oblastech pracují mnoho let.

Pobočné spolky
Název: Společnost pro podporu zdraví 21. stolet
Právní forma: pobočný spolek
Sídlo: Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
IČ / DIČ: 22759204 / CZ22759204
Registrace: MV ČR 15. 12. 2011 pod č. j. MV-141313-2/VS-2011
Spolkový rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka L49718
Telefon: +420 777 763 578
Bankovní spojení: 2500494675/2010, Fio banka, a. s.
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Struktura spolku Prevalis
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je shromážděním všech členů spolku.
Rada   spolku   je řídícím orgánem. Řídí činnost spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi.
Rada  volí  a  odvolává předsedu  spolku.  Ten  je  statutárním orgánem.  Předseda  spolku  má právo
jmenovat statutární zástupce s plnými nebo omezenými možnostmi jednat jménem spolku navenek.

Předseda spolku:  Mgr. Miroslav Hricz

Rada spolku: Mgr. Miroslav Hricz 
Bc. Jiří Stupka, DiS.
Ing. Ilona Hriczová

Vedoucí sekce ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE je Mgr. Bc. Klára Vožechová a Mgr. Adéla Recmanová 
Vedoucí sekce VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT je Mgr. Monika Škábová.

Společnost pro podporu zdraví  21. stolet (SPPZ)  má právní  subjektvitu (je pobočným spolkem),
jejím statutárním zástupcem je Jiří Stupka, DiS.
Nejvyšším orgánem pobočného spolku je členská schůze, která je shromážděním všech členů SPPZ.
Výbor  pobočného  spolku je  řídícím  orgánem.  Řídí  činnost  pobočného  spolku  v  období  mezi
jednotlivými  členskými  schůzemi.  Výbor  volí  a  odvolává předsedu  pobočného  spolku.  Ten  je
statutárním  orgánem.  Předseda  výboru  má  právo  jmenovat  statutární  zástupce  s  plnými  nebo
omezenými možnostmi jednat jménem pobočného spolku navenek.
Výbor SPPZ:
Předseda SPPZ: Jiří Stupka, DiS.
Tiskový mluvčí: Adam Drahoš
Členové výboru: Mgr. Miroslav Hricz, PaedDr. Lenka Kubrichtová, 

Mgr. Vladimíra Neklapilová, PhDr. Monika Novotná, Ph.D.
a PaedDr. Jan Tupý
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Činnost Prevalis v roce 2016 

Hlavním  aktvitou  PREVALISu  je  realizace  školské  primární  prevence  rizikového
chování, akreditovaného  Programy jsou realizovány v prostorách škol. Dohledovou
povinnost  nad  žáky  vykonává  přítomný  pedagog.  Zajištění  bezpečnost žáků  je
záležitost školy.
Program probíhá zpravidla v době školního vyučování. Je nabízen v takových časech,
aby nenarušil  plánovanou výuku,  ale  aby ji  doplnil,  stal  se její  součást.  Toho se
dosahuje jednáním s odpovědnými zástupci škol ještě před započetm programu.
Účastníci  programu jsou o něm informováni  předem a jsou motvování  k  aktvní
účast.
Programy jsou uskutečňovány bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, vyznání, politcké
přesvědčení, psychický a fyzický stav klientů.
Programy jsou uskutečňovány bez zbytečných odkladů.
Programy jsou uzpůsobeny intelektu, věku a zkušenostem cílové skupiny.
Nabídka  programů  ŠPP  je  veřejně  dostupná  na  internetových  stránkách,  je
pravidelně rozesílána školám a školským zařízením v Praze a Moravskoslezském kraji.
Programy jsou inovovány s ohledem na aktuální potřeby zájemců o program.

V roce 2016 byly realizovány tyto projekty:

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality
(DPPPPK) v Praze, Ostravě a Moravskoslezském kraji
Program osobního rozvoje a růzstu – program selektvní primární prevence v Praze

Plány organizace pro rok 2017
Hlavním  plánem  v  roce  2017  je  realizace  vzdělávacích  aktvit  jako  doposud,
akreditovat další témata a realizovat níže uvedené projekty zaměřené na prevenci
rizkového chování:
1) Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování - program všeobecné
prevence Prevalis, z. s. (DPPP)
2) Emoce do školy patří - program selektvní primární prevence Prevalis, z. s. (SELPP)
3) Mluv se mnou - program indikované primární prevence Prevalis, z.  s.  (INPP) –
pilotáž a příprava certfkačních dokumentů
4) Vzdělaní metodici - cesta k efektvní realizaci programů prevence - PREVentstovo
speciALIzační Studium, DNY PREVENCE a další vzdělávací akce Prevalis, z. s.

Nejdůležitějším úkolem roku 2017 bude certfkace programu indikované primární
prevence Mluv se mnou.

Rozvoj a zvyšování kvality služeb
V zájmu rozvoje a zvyšování kvality služeb spolupracuje s celou řadou odborníků a s
mnoha  organizacemi. Členové se aktvně účastní odborných konferencí, seminářů,
které Prevalis, z. s. pořádá. Pravidelně se účastníme seminářů organizací: Společně k
bezpečí,  Život  bez  závislost,  Neziskovky.cz,  o.p.s.,  Paramita,  KALOKAGATHIE
(vzdělávací zařízení) s.r.o. a NÚV.
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V rámci programů prevence poskytneme lektorskému týmu podporu na intervizních 
a  supervizních setkáních.
Vznikla Sekce evaluace a zvyšování kvality programů prevence. Pozici vedoucího 
sekce dočasně zastává předseda spolku.
Supervizory jsou: Mgr. Bohdana Richterová, PhDr. Mgr. Petr Štpek a PhDr. Miloslav
Čedík.

Finanční zpráva za rok 2016
Zůstatek k 31. 12. 2015: 428,00 Kč
V roce 2016 obdržela organizace Prevalis, z. s. celkem grantů:
MHMP – 180 000 Kč na projekt Dlouhodobý program primární prevence rizikového
chování a prevence kriminality (DPPPPK) v Praze a 200 000 Kč na projekt Program
osobního rozvoje a růzstu – program selektvní primární prevence v Praze.
MMO –  46 000 Kč  na projekt Dlouhodobý program primární prevence rizikového
chování a prevence kriminality (DPPPPK) v Ostravě.
MŠMT – na 101 448 Kč projekt Dlouhodobý program primární prevence rizikového
chování a prevence kriminality (DPPPPK) v Moravskoslezském kraji a 222 230 Kč na
projekt   Dlouhodobý  program  primární  prevence  rizikového  chování  a  prevence
kriminality (DPPPPK) v Praze.
Hospodářský výsledek za rok 2016 je 901,09 Kč.
Kompletní účetní rozvaha a Výsledovka je součást přílohy, která v sídle organizace k
dispozici členům spolku.
Podrobné vyúčtování jednotlivých dotací je v samostatné příloze.

Slovo závěrem
Děkuji  všem  spolupracovníkům,  spolupracujícícm  školám,  jejich  ředitelům  a
ředitelkám,  učitelům,  učitelkám  a  zejména  školním  metodikům  prevence.
Poděkování  patří  též všem příznivcům a symptzantům. Vážíme si  Vaší  podpory i
důvěry.

Miroslav Hricz

Vypracoval Mgr. Miroslav Hricz, předseda Prevalis, z. s.

Projednala rada spolku na své schůzi dne 27. května 2017
Projednala a schválila členská schůze dne 27. května 2017
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