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Základní údaje o PREVALIS, o.s. 
 

Název: PREVALIS, o.s. 
Právní forma: občanské sdružení 
Sídlo: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 
IČ: 22854771 
DIČ: CZ22854771 
Registrace: MV ČR 29. 9. 2010 pod č.j. VS/1-1/81401/10R 
Akreditace MŠMT v režimu DVPP: č.j. 32 326/2010-25  
URL: www.prevalis.cz 
E-mail: prevalis@centrum.cz 
Telefon: +420 777 763 579 
 
Občanské sdružení PREVALIS, o.s. vzniklo spojením odborníků z oblasti výchovy ke zdraví, podpory a 
ochrany zdraví a prevence rizikového chování (resp. sociálně patologických jevů), kteří v těchto 
oblastech pracují několik let.  

Poslání a činnost sdružení 
 

1. Sdružení je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým sdružením. 
2. Hlavním posláním sdružení je úsilí o podporu inovativních přístupů ve vzdělávání, úsilí o 

propagaci vědy a vědeckých poznatků, úsilí o rozvoj komunitního vzdělávání, úsilí o podporu 
volnočasových aktivit s dětmi, práce s dětmi, úsilí o primární a sekundární prevenci rizikových 
jevů, úsilí o provázení osob ohrožených závislostmi a dalšími sociálně patologickými jevy jejich 
obtížným životním obdobím. Vedlejší činností sdružení je úsilí o vzdělávání v oblasti 
inovativních přístupů ve vzdělávání, vědy, komunitního vzdělávání, v oblasti volnočasových 
aktivit, v oblasti výchovy ke zdraví a v oblasti prevence rizikového chování u členů a 
sympatizantů sdružení. 

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

výsledcích vědy. 
b. Realizuje přednášky, metodické semináře a workshopy věnované inovativním přístupům 

ve vzdělávání a novým vědeckým poznatkům. 
c. Realizuje výjezdy (pobytové akce – víkendové, letní i jiné) ve volném čase dětí. 
d. Realizuje mimoškolní činnost žáků základních škol. 
e. Realizuje kohezní výjezdy v rámci prevence rizikového chování ve školách a školských 

zařízeních. 
f. 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. 

g. Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti přípravy, realizace a evaluace 
primárně preventivních programů ve školách a školských zařízeních, v oblasti vědy a 
v oblasti inovativních přístupů ve vzdělávání. 

h. Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti přípravy, realizace a evaluace 
komunitního vzdělávání a v oblasti přípravy, realizace a evaluace činnosti Center 
komunitních aktivit při školách a školských zařízeních. 

i. Realizuje program Center komunitních aktivit při školách a školských zařízeních. 
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j. Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, institucemi a organizacemi návazné 
péče státního i nestátního sektoru. 

k. Pořádá semináře, kurzy a workshopy pro členy a sympatizanty sdružení. 
l. Pořádá kulturní akce (koncerty, divadelní představení, zahradní slavnosti apod.) pro 

členy a sympatizanty sdružení.  
m. Může být kolektivním členem jiného zájmového sdružení s podobným zaměřením 

v zájmu realizace svého poslání může být sdružení společníkem jiného právního 
subjektu.  

 

Historie PREVALIS, o.s. 
 

PREVALIS, o.s. vzniklo v 29. 9. 2010 registrací na  MV ČR. 1. října 2010 proběhla ustavující schůze 
sdružení a od tohoto data započala jeho činnost. Rok 2010 je tedy rokem zrodu a současně prvním 
rokem činnosti (ve 4. čtvrtletí). 
 
První měsíce existence byly zaměřeny na přípravu koncepčních materiálů, webových stránek, 
akreditace na MŠMT v rámci DVPP. Současně hned v měsíci říjnu realizuje první dva metodické 
semináře v Ostravě 20. 10. 2010 a v Plzni 27. 10. 2010 (Minimální preventivní program – realizace 
prevence rizikového chování v praxi). Využívá přitom akreditace vzdělávacích programů členů a 
sympatizantů sdružení. Pozornost je též věnována přípravě seminářů na rok 2011. 
 

Záměry PREVALIS, o.s. v roce 2011  
 

- Příprava akreditace dalších vzdělávacích programů 
- V rámci odborné činnosti zřídit odborné sekce, ustavit jejich vedoucí a odborné garanty, 

koordinátory aktivit a projektů 
- Stát se členem A.N.O. 
- Zahájit přípravu projektu „Prevence ve škole“ tak, aby mohl být realizován od roku 2012 
- Zahájit přípravu Dlouhodobého programu primární prevence a ve 2. polovině roku 2011 nabídnout 

tento program školám a dohodnout se na spolupráci s konkrétními lektory 
- Zahájit přípravu programu „Bezpečně na internetu“, proškolit lektory a zajistit financování 

projektu od roku 2012 
- Úspěšně realizovat akreditované vzdělávací programy 
- Připravit podklady pro žádost o provedení certifikačního řízení v rámci hodnocení odborné 

způsobilosti programů primární prevence užívání návykových látek. 
- Navázat spolupráci se školami 
- Navázat spolupráci s Pražským centrem primární prevence a docílit zveřejnění informací o 

sdružení na portálu www.prevence-praha.cz 
- Připravit žádosti o poskytnutí státních dotací na Krajských úřadech, MŠMT a dalších 
- Připravit podklady a zázemí pro pozice fundraiser, manažer vzdělávání a manažer P.R. 
- Navázat spolupráci s organizacemi a dalšími odborníky pro oblast výchova ke zdraví, první 

pomoc, prevence rizikového chování, prevence kriminality 
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Struktura PREVALIS,  o.s. 
 

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která je shromážděním všech členů sdružení. 
 
Rada sdružení je řídícím orgánem. Řídí činnost sdružení v období mezi jednotlivými členskými 
schůzemi. Rada volí a odvolává svého předsedu. Ten je statutárním orgánem. Předseda rady má právo 
jmenovat zástupce statutárního orgánu a zástupce zástupce statutárního orgánu. Tito jednají jménem 
sdružení navenek. 
 
Předsedkyně rady:  MUDr. Soňa Beranová 
 
Rada sdružení: MUDr. Soňa Beranová 
  Michal Beran 
  Eva Zendlová 
 

Hospodaření PREVALIS,  o.s. v roce 2010 
 

 Příjmy Výdaje  
Členské příspěvky 500,00 Kč   
Účastnické poplatky 11 420,00 Kč   
Lektorné 45 100,00 Kč   
Úroky - účet 0,14 Kč   
Úhrady faktur za služby  38 526,00 Kč  
Poplatky – bankovní účet  264,18 Kč  
Vyplacené honoráře  7 854,00 Kč Rozdíl příjmy-výdaje 
CELKEM 57 020,14 Kč 46 644,18 Kč 10 375,96 Kč 
 
Rozdíl byl použit na úhradu faktur za služby v roce 2011. 
 
 
 


