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Úvodní slovo 
 
Vážení, 
 
dovolte, abychom Vás na stránkách této Výroční zprávy seznámili s činností organizace v roce 2013. 
Byl to rok, který přinesl mnoho změn a ve kterém jsme se připravovali zejména na další změny 
v roce 2014 (účinnost nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014). 
Na konci roku 2012 jsme spustili Informační a metodický portál IZDRAVI.INFO, do povědomí 
odborné veřejnosti se však dostal až po prezentaci na Fóru zdraví ve vzdělávání v Benešově 
v dubnu 2013. Portál se také představil v kampani Radia Applaus, díky ní byla vyrobena a 
v průběhu prosince několikrát denně odvysílána upoutávka. Tato skutečnost výrazným způsobem 
zvýšila návštěvnost portálu.  
V oblasti vzdělávacích akcí jsme tradičně uskutečnili konferenci Dny prevence. V Praze se jí 
účastnilo 112 účastníků. Realizovány byly též metodické semináře v Ostravě a Praze a na základě 
poptávky také několik vzdělávacích akcí v Brně. I nadále zůstává prioritou realizovat vzdělávací 
akce v Praze a Ostravě. V těchto městech vznikla od 1. srpna 2013 pracoviště (Pracoviště Praha 
v sídle organizace a adresa Pracoviště Ostrava byla V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava). Současně byla 
organizační jednotka Prevalis Ostrava transformována do Českomoravskoslezského centra 
prevence se sídlem v Praze. Původní myšlenka, že by tato jednotka nahradila odbornou sekci 
školské primární prevence, se ukázala jako administrativně příliš náročná a organizační jednotka 
byla k 31. 12. 2013 u MV ČR zrušena.  
V oblasti prevence rizikového chování došlo na podzim 2013 k rozšíření lektorského týmu a 
přípravám na proces certifikace poskytovatelů programů primární prevence (objednávku jsme 
podali v září 2013). I nadále jsme pokračovali v realizaci programů školské primární prevence 
(PŠPP) ve školách v Praze. Pracoviště Ostrava připravovalo potřebné podmínky pro zahájení 
realizace PŠPP v Moravskoslezském kraji od roku 2014.  
 
Ani v roce 2013 Prevalis nezískal finanční příspěvek (byť žádostí o granty a dotace podal více než 
10). Z tohoto důvodu vzniklo oddělení marketingových a PR aktivit, jehož hlavním úkolem bude 
zajištění vícezdrojového financování aktivit sdružení a jejich prezentaci navenek. Všechny aktivity, 
které občanské sdružení v roce 2013 nabízelo, hradili klienti, členové a sympatizanti sdružení 
z vlastních zdrojů.  
 
Celkově hodnotíme rok 2013 pro Prevalis jako úspěšný, neboť se dostává čím dál více do povědomí 
odborné veřejnosti nejen v Praze, ale také v Ostravě a dalších místech Moravskoslezského kraje. 
 
Všem spolupracovníkům děkujeme za jejich pracovní nasazení a všem členům a sympatizantům 
sdružení za jejich přízeň a podporu. 
 
Realizační tým Prevalis 
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Historie sdružení 
 
2010 založení sdružení, příprava koncepčních materiálů, webových stránek, žádost  

o akreditaci MŠMT v režimu DVPP 
 
2010 realizace prvních metodických seminářů v Ostravě a Plzni ve spolupráci s členy a 

sympatizanty sdružení, příprava nabídky seminářů v roce 2011 
 
2011 spolupořadatel konference Fórum výchovy ke zdraví v Benešově 
 
2011  1. ročník konference Dny prevence v Ostravě 
 
2011  vznik organizační jednotky Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) 
 
2012 vznik organizační jednotky Prevalis Ostrava 
 
2012 spolupořadatel konference Fórum výchovy ke zdraví v Benešově 
 
2012 spolupořadatel semináře Dítě v krizi ve Zlíně 
 
2012 zahájení realizace Dlouhodobého programu primární prevence a prevence kriminality 

(DPPPPK) v Praze 
 
2012 2. ročník konference Dny prevence v Ostravě 
 
2012 1. ročník konference Dny prevence v Praze 
 
2012 spuštění Informačního a metodického portálu IZDRAVI.INFO 
 
2013 spolupořadatel konference Fórum zdraví ve vzdělávání v Benešově 
 
2013 spolupořadatel semináře Dítě v krizi ve Zlíně 
 
2013 zrušení organizační jednotky Prevalis Ostrava 
 
2013  vznik Pracoviště Praha a Pracoviště Ostrava 
 
2013  2. ročník konference Dny prevence v Praze 
 
2013 zahájení realizace programů selektivní a indikované prevence 
 
2013 příprava na certifikační řízení 
 
2013 rozšíření lektorského týmu programů všeobecné prevence 
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Poslání a cíle občanského sdružení 
 

1. Sdružení je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým sdružením. 
2. Hlavním posláním sdružení je veřejně prospěšná činnost, zejména 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 podporu a ochranu zdraví, 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, první pomoci, podpory pohybových a sportovních 
aktivit, ochrany člověka za mimořádných událostí a v oblasti prevence rizikového chování u 
členů a sympatizantů sdružení. 

3. Sdružení: 

• Realizuje konference informující o inovativních přístupech ve vzdělávání, o nových 
výsledcích vědy. 

• Realizuje přednášky, metodické semináře a workshopy věnované inovativním přístupům 
ve vzdělávání a novým vědeckým poznatkům a podílí se na výzkumné činnosti v souladu s 
posláním sdružení. 

• Provozuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost také v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů, sociálních služeb, rozvoje osobnosti, teambuildingu a výchovy 
ke zdravému životnímu stylu. 

• Realizuje výjezdy (pobytové akce – víkendové, letní i jiné) ve volném čase dětí, 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 aktivity v oblasti ochrany a podpory zdraví. 

• Poskytuje všeobecnou, selektivní 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 oblasti přípravy, realizace a evaluace 
primárně preventivních programů ve školách a školských zařízeních, v oblasti vědy a 
v oblasti inovativních přístupů ve vzdělávání. 

• 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. 

• Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti podpory a ochrany zdraví, první 
pomoci, podpory pohybových a sportovních aktivit. 

• Realizuje program Center komunitních aktivit při školách a školských zařízeních. 

• Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, institucemi a organizacemi návazné péče 
státního i nestátního sektoru. 

• Pořádá semináře, kurzy a workshopy pro členy a sympatizanty sdružení. 

• Pořádá kulturní akce (koncerty, divadelní představení, zahradní slavnosti apod.) pro členy a 
sympatizanty sdružení a kulturní aktivity k dosažení cílů sdružení  

• Může být kolektivním členem jiného zájmového sdružení s podobným zaměřením v zájmu 
realizace svého poslání, může být sdružení společníkem jiného právního subjektu.  
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Základní údaje o PREVALIS 
 

Název: PREVALIS 

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.org, www.zdravi21.org, 
www.dnyprevence.cz, www.izdravi.info     

E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org 

Telefon: +420 777 763 579 

Bankovní spojení: 240073209/0300, ČSOB a. s., (Poštovní spořitelna) 
2900359069/2010, Fio banka, a. s. 

 

Občanské sdružení PREVALIS vzniklo spojením odborníků z oblasti 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. 
 

Organizační jednotky občanského sdružení PREVALIS 
 

Název: Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) 

Právní forma: organizační jednotka sdružení 

Sídlo: Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 

IČ: 22759204 

DIČ: CZ22759204 

Registrace: MV ČR 15. 12. 2011 pod č. j. MV-141313-2/VS-2011 

Telefon: +420 777 763 578 

Bankovní spojení: 250017438/0300, ČSOB a. s., (PS) 
2500494675/2010, Fio banka, a. s. 

  

Název: PREVALIS Ostrava (do 19. 6. 2013) 
Českomoravskoslezské centrum prevence 
(od 20. 6. do 31. 12. 2013) 

Právní forma: organizační jednotka sdružení, zrušena ke dni 31. 12. 2013 

Sídlo: Nádražní 1217/117, 702 00 Ostrava 2 (do 19. 6. 2013) 
Vrchlického 493/41, 150 00 Praha 5 (od 20. 6. do 31. 12. 2013) 

IČ:  22758330 

DIČ: CZ22758330 

Registrace: MV ČR 2. 1. 2012 pod č. j. MV-1510-2/VS-2012 

Bankovní spojení: 250017374/0300, ČSOB a. s., (PS) 
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Organizační struktura občanského sdružení PREVALIS 
 

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 předsedu sdružení. Ten je statutárním orgánem. Předseda sdružení 
má právo jmenovat statutární zástupce s plnými nebo omezenými možnostmi jednat jménem 
sdružení navenek. 

 
Předseda sdružení:    Mgr. Miroslav Hricz 
 
Rada sdružení:  MUDr. Soňa Beranová 
   Mgr. Miroslav Hricz  
   Eva Zendlová 
 
Statutárními zástupci byli jmenováni: 
Bc. Adéla Dvořáková, Bc. Lukáš Grochal, Mgr. Adam Rádl, Jiří Stupka, DiS., Mgr. Monika Škábová. 
 
Realizační tým pro zajištění aktivit sdružení: Mgr. Miroslav Hricz, Bc. Adéla Dvořáková, Mgr. Adam 
Rádl, Jiří Stupka, DiS., Mgr. Monika Škábová. 
 
Odborná sekce Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) má právní subjektivitu (je 
organizační jednotkou sdružení), jejím statutárním zástupcem je Jiří Stupka, DiS. 
 
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. 
   PaedDr. Jan Tupý 
 
Vedoucím odborné sekce ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE je Mgr. Adam Rádl. 
 
Vedoucí odborné sekce VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT je Mgr. Monika Škábová. 
 
Aktivity sdružení v Ostravě a Moravskoslezském kraji zajišťuje Pracoviště Ostrava, jehož vedoucí je 
Bc. Adéla Dvořáková. Vedoucí Pracoviště Praha je Mgr. Monika Škábová. 
 
Statutárním zástupcem OJS PREVALIS Ostrava byl Mgr. Adam Rádl, statutárním zástupcem OJS 
Českomoravskoslezské centrum prevence byl Mgr. Miroslav Hricz. 
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Činnost Prevalis v roce 2013 
 
V roce 2013 byly naplněny všechny stanovené záměry. 
 

Odborná sekce vzdělávacích aktivit 
 
Prevalis získalo akreditaci nových vzdělávacích programů a prodloužení akreditovaných programů 
z roku 2010 (platnost akreditace by vypršela na konci roku 2013 nebo začátkem roku 2014). 
Přehled akreditovaných programů v roce 2013: 

Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování MSMT-2208/2013-201-110   

Fenomén zvaný Dramatická výchova MSMT-2208/2013-201-110   

Styly mladých MSMT-12504/2013-201-327   

Tvorba Minimálního preventivního programu školy MSMT-34 402/2013-1-766   

Minimální preventivní program - realizace prevence ve školské praxi MSMT-34 402/2013-1-766   

Žákovské projekty ve vyučování matematice MSMT-34 402/2013-1-766   

Dny prevence MSMT-21650/2013-2-565   

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky MSMT-34 402/2013-1-766   

Zážitková prevence I. MSMT-42872/2013-1-988   

 
Prevalis pořádá vzdělávací akce v Praze (1 konference, 14 metodických seminářů) a  
Ostravě (1 konference, 4 metodické semináře). V roce 2013 se uskutečnilo i několik vzdělávacích 
akcí v Brně (1 konference, 2 metodické semináře). Celkový počet vzdělávacích akcí za rok 2013 je 
23, celkový počet účastníků je 441.  
Přehled pořádaných konferencí a seminářů: 

                    DATUM NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE MÍSTO KONÁNÍ 

1 12. 2. 2013 
Prevence a lidskost I. – konference prevence 

rizikového chování 
OSTRAVA 

2 27. 2. – 1. 3. 2013 

Základní norma zdravotnických znalostí  
pro pedagogické pracovníky  

(zdravotník zotavovacích akcí) – základní kurz 
PRAHA 

3 7. 3. 2013 Fórum prevence BRNO 

4 19. 3. 2013 

 

Realizace sexuální výchovy na 1. stupni základní školy 
(realizace SPPZ) 

PRAHA 

5 19. 3. 2013 

 

Realizace sexuální výchovy na 2. stupni základní školy 
(realizace SPPZ) 

PRAHA 

6 17. – 19. 4. 2013 

Základní norma zdravotnických znalostí  
pro pedagogické pracovníky  

(zdravotník zotavovacích akcí) – základní kurz 
PRAHA 

7 19. 4. 2013 

Základní norma zdravotnických znalostí  
pro pedagogické pracovníky  

(zdravotník zotavovacích akcí) - doškolovací kurz 
PRAHA 

8 25. 4. 2013 Artefiletika jako nástroj prevence rizikového chování OSTRAVA 

9 26. 4. 2013 Práce s třídním kolektivem BRNO 

10 30. 4. 2013 Styly mladých, EMO styl, sebepoškozování PRAHA 

11 10. 5. 2013 Vztahy ve třídě – puberta a emoce OSTRAVA 

12 15. 5. 2013 Děti a sekty (nová náboženská hnutí) – možnost PRAHA 
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prevence souvisejících konfliktů 
13 20. 5. 2013 Práce s třídním kolektivem  PRAHA 

14 7. 6. 2013 Práce s třídním kolektivem  OSTRAVA 

15 30. 9. – 1. 10. 2013 Dny prevence – 2. ročník konference PRAHA 

16 2. 10. 2013 Agresivita, násilí, šikana PRAHA 

17 11. 10. 2013 

Základní norma zdravotnických znalostí  
pro pedagogické pracovníky  

(zdravotník zotavovacích akcí) - doškolovací kurz 
PRAHA 

18 25. 10. 2013 Práce s třídním kolektivem PRAHA 

19 19. 11. 2013 Agresivita, násilí, šikana OSTRAVA 

20 22. 11. 2013 
Prevence ve škole – školní nekázeň  

a její řešení 
BRNO 

21 27. – 29. 11. 2013 
Základní norma zdravotnických znalostí  

pro pedagogické pracovníky  
(zdravotník zotavovacích akcí) – základní kurz 

PRAHA 

22 29. 11. – 1. 12. 2013 
Základní norma zdravotnických znalostí  

pro pedagogické pracovníky  
(zdravotník zotavovacích akcí) – základní kurz 

PRAHA 

23 2. 12. 2013 Artefiletika jako nástroj prevence rizikového chování PRAHA 
 
Prevalis a SPPZ se též spolupořádali Fórum zdraví ve vzdělávání v Benešově (19. – 21. 4. 2013) a 
seminář Dítě v krizi ve Zlíně (29. – 30. 5. 2013). 
 
V roce 2013 byly zahájeny přípravy koncepce specializačního studia pro školní metodiky prevence. 
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Odborná sekce školské primární prevence 
 

V roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci se školami a školskými zařízeními v oblasti realizace 
školské primární prevence – všeobecné a selektivní. Projekt selektivní prevence byl připraven nově 
a realizován ve 3 školách. Seznam škol, ve kterých byl program realizován: 
FZŠ s RVJ při PF UK Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1861; 
Základní škola, Praha 4, Bítovská; 
Základní škola, Praha 9 – Stoliňská; 
Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700; 
Základní škola, Praha 4, Táborská 45; 
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1007/1; 
Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ, U Školy 208, Vrané nad Vltavou; 
Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola, Praha 4, K Sídliště 840; 
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5; 
Základní škola U krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320; 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003; 
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34; 
MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby,s.r.o., Machkova 1646/1,Praha 4. 
 

V roce 2013 bylo zrealizováno 686 lektorských hodin v 94 třídách výše uvedených škol. Počet žáků 
podpořených programem školské primární prevence Prevalis bylo 1 720. 
Jednalo se o realizaci 251 bloků všeobecné primární prevence (Dlouhodobý program primární 
prevence a prevence kriminality – DPPPPK) a 17 bloků selektivní primární prevence (Program 
rozvoje třídního kolektivu – PROTK). 
 
V září 2013 byl rozšířen lektorský tým všeobecné prevence o 3 studenty Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze (obor psychologie – speciální pedagogika). 
 
Program školské primární prevence byl v roce 2013 zajištěn 6 lektory, jedná se o celkový úvazek 
1,1. Všichni lektoři byli v roce 2013 zaměstnáni na DPP. 
 
V září 2013 jsme podali Žádost o zahájení certifikačního řízení v rámci hodnocení odborné 
způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. V roce 2014 
proběhne místní šetření. 
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Organizační jednotka Společnost pro podporu zdraví 21. století 
(SPPZ) 

 
Činnost Společnosti pro podporu zdraví 21. století v roce 2013 byla především v realizaci seminářů 
pro pedagogy I. a II. stupně základních škol. Dále se členové SPPZ aktivně účastnili několika 
seminářů a konferencí v ČR.  Další činností byla tvorba webového portálu IZDRAVI.INFO 
Portál  IZDRAVI.INFO nabízí: 

• informace týkající se ochrany a podpory zdraví  

• přehled institucí vyvíjejících aktivitu v oblasti ochrany a podpory zdraví, podpory pohybových 
aktivit, prevence rizikového chování, prevence kriminality a dalších oblastech 

• kalendář vzdělávacích akcí věnujících se dané problematice 

• novinky - oficiální vzdělávací dokumenty, odborná diskuse k nim 

• metodicko-didaktickou pomoc pedagogům 
Portál IZDRAVI.INFO budeme nadále rozšiřovat a aktualizovat. 
 
K 31. 12. 2013 měla Společnost pro podporu zdraví 21. století celkem 20 členů. 
 
SPPZ pořádala seminář Realizace sexuální výchovy na ZŠ (19. 3. 2013, celkem 65 účastníků), 
spolupořádala konferenci Dny prevence (30. 9. – 1. 10. 2013, celkem 112 účastníků, aktivní účast 
členů). 
 
Dále se členové aktivně účastnili následujících konferencí: 
19. – 21. 4. 2013 – Fórum zdraví ve vzdělávání 2013, Benešov – aktivní účast členů; 
29. – 30. 5. 2013 15. ročník Dítě v krizi, Zrcadlo dnešní doby  - Zlín 2013 – aktivní účast členů;  
4. – 5. 11. 2013 Primární prevence rizikového chování, Praha, MHMP, aktivní účast členů. 

 
Všem členům Společnosti pro podporu zdraví 21. století děkuji za jejich práci a spolupráci. Největší 
poděkování patří Mgr. Miroslavu Hriczovi. 

 
Jiří Stupka, DiS., předseda SPPZ 

 

Projekt IZDRAVI.INFO 
 
Portál IZDRAVI.INFO byl spuštěn 30. října 2012. Personálně portál zajišťuje vedoucí projektu  
Mgr. Miroslav Hricz a redaktor portálu Bc. Matej Stryček.  
Vznik portálu byl plně financován z členských příspěvků členů SPPZ, účastnických poplatků 
seminářů SPPZ a Prevalis. Portál jsme prezentovali odborné veřejnosti na Fóru zdraví ve vzdělávání 
v Benešově v dubnu 2013. Portál se také představil v kampani Radia Applaus, díky ní byla vyrobena 
a v průběhu prosince 2013 a ledna 2014 několikrát denně odvysílána upoutávka. Tato skutečnost 
výrazným způsobem zvýšila návštěvnost portálu. Portál nabízí (také viz výše) mimo jiné Kalendář 
akcí a organizacím působícím v oblasti podpory zdraví, výchovy ke zdraví, podpory pohybových 
aktivit, prevence rizikového chování a prevence kriminality, prezentaci vlastních aktivit.  

 
Mgr. Miroslav Hricz, vedoucí projektu 
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Plánované aktivity v roce 2014 
 
V roce 2014 plánujeme: 
 
Realizovat jednání s lektory, kteří by garantovali jednotlivá témata specializačního studia pro školní 
metodiky prevence, o podmínkách spolupráce. Dále dokončíme koncepci tohoto studia a 
požádáme o akreditaci MŠMT. Nabídku studia budeme prezentovat odborné veřejnosti 
(potenciálním klientům tohoto studia). 
 
Realizovat 3. ročník konference Dny prevence v Praze a Ostravě. 
 
Realizovat programy školské všeobecné primární prevence ve školách v Praze, zahájit realizaci 
programů v Moravskoslezském kraji, inovovat metodické listy jednotlivých bloků programu. 
 
Realizovat programy školské selektivní primární prevence ve školách, pokračovat v pilotáži 
skupinového programu. 
 
Realizovat metodické semináře v Praze a Ostravě. 
 
Požádat o akreditace dalších vzdělávacích programů na MŠMT. 
 
Pokračovat v realizaci projektu IZDRAVI.INFO.  
 
Dokončit přípravu dokumentace na certifikační řízení a získat Certifikát odborné způsobilosti 
poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (programy všeobecné a 
selektivní prevence).  
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Rozvoj a zvyšování kvality služeb 
 
Občanské sdružení PREVALIS (a jeho organizační jednotka SPPZ) v zájmu rozvoje  
a zvyšování kvality služeb spolupracuje s celou řadou odborníků a s mnoha organizacemi. 
 
Členové se aktivně účastní odborných konferencí, seminářů, které PREVALIS a SPPZ pořádají. 
Pravidelně se účastníme seminářů organizací: Společně k bezpečí, Život  
bez závislostí, Neziskovky.cz, o.p.s., Paramita, KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. a NÚV. 
 
V roce 2013 jsme poprvé realizovali program selektivní primární prevence. Jeho koncepci jsme 
konzultovali se sdružením Společně k bezpečí. 
 
V rámci portálu IZDRAVI.INFO budeme i nadále poskytovat prostor pro prezentaci organizací a 
propagaci jejich akcí (v Kalendáři akcí nebo v Novinkách na titulní straně). 
 
V rámci programů prevence poskytneme lektorskému týmu podporu na intervizních a supervizních 
setkáních. 
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Finanční hospodaření v roce 2013 
 

Zůstatek – rok 2012                                                                             + 87 115,04 Kč. 

 
 Příjmy Výdaje 

Členské příspěvky 36 247,00 Kč  

Mimořádné členské příspěvky 15 175,00 Kč  

Vrácení mimořádných členských příspěvků  125 050,00 Kč 

Vrácení poplatku za dopravu  91,00 Kč  

Účastnické poplatky – vzdělávací akce pro členy PREVALIS, 
členy SPPZ a sympatizanty aktivit sdružení a SPPZ 

452 531,48 Kč  

Úroky – účet 0,41 Kč 0,03 Kč 

Úhrada faktur – realizace prevence rizikového chování ve 
školách 

615 200,00 Kč  

Úhrada faktur – realizace prevence rizikového chování ve 
školách 

13 700,00 Kč  

Poštovné  936,00 Kč 

Služby – úhrada za ubytování  9 690,00 Kč 

Služby – úhrada za účastnické poplatky na vzdělávacích 
akcích (členové a spolupracovníci Prevalis) 

 9 038,00 Kč 

Výroba razítek  1 150,00 Kč 

Jízdenky  36 880,29 Kč 

Vrácení účastnických poplatků  12 514,51 Kč 

Uhrazená srážková daň  15 703,00 Kč 

Telefonní účty  57 014,00 Kč 

Úhrada služeb – lektorné  407 500,00 Kč 

Další služby  193 634,45 Kč 

Správa a provoz internetových stránek  6 472,00 Kč 

Podnájem kanceláře, pronájmy prostor  106 581,67 Kč 

Vyplacené honoráře – DPP   141 870,53 Kč 

Nákup zboží  85 807,51 Kč 

Úřední poplatky - kolky  1 810,05 Kč 

Fakturační program  2 307,94 Kč 

Poplatky – bankovní účet  725,00 Kč 

Organizační jednotka SPPZ  22 800,30 Kč 27 737,00 Kč 

Organizační jednotka Prevalis Ostrava 14 260,03 Kč 14 247,00 Kč 

Organizační jednotka ČMSCP 0,00 Kč 0,00 Kč 

CELKEM 1 170 005,22 Kč 1 256 668,98 Kč 

 
Převody mezi účty PREVALIS: 

Převod z účtu PREVALIS na účet PREVALIS Ostrava 11 587,00 Kč  

Převod z účtu PREVALIS na účet SPPZ 14 300,00 Kč 

Převod z účtu PREVALIS Ostrava na účet PREVALIS 10 280,97 Kč 

Převod z účtu PREVALIS Ostrava na účet SPPZ 600,00 Kč 

Převod z účtu SPPZ na účet PREVALIS 9 800,00 Kč 

Převod z účtu SPPZ na účet PREVALIS Ostrava 0,00 Kč 

 
Účetní zůstatek v roce 2013 jsou pouze minimální částky na účtech Prevalis a SPPZ ve výši 451,28 Kč. 
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Závěr 
 
Všechny aktivity sdružení, o kterých se dočtete v této zprávě, jsou výsledkem práce všech členů, 
sympatizantů a spolupracovníků sdružení, ale také výsledkem kvalitní spolupráce se školami, 
v nichž realizujeme programy školské primární prevence. Všem Vám moc děkuji.  
Děkuji také účastníkům našich metodických seminářů a odborných konferencí. Jsme rádi, že mnozí 
z Vás se na naše vzdělávací akce vracíte opakovaně.  
Děkuji za zájem o naše aktivity a Vaši podporu. Na našich akcích Vás vidíme velmi rádi. 
 
Miroslav Hricz 
 
 
 
 
Vypracoval: Mgr. Miroslav Hricz, předseda Prevalis 
 
Projednala Rada spolku (od 1. 1. 2014 se v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku 
občanská sdružení transformovala na spolky) na své schůzi dne 30. června 2014. 
 
Projednala a schválila členská schůze dne 1. července 2014. 
 
  


