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Program Statečná srdce pro děti vyrůstající v dětských domovech je program na pomezí selektivní a 
indikované prevence rizikového chování realizovaný mimo rámec školní docházky.   
 
Cíle programu  
 
1. podpořit proces vzniku zvnitřněného nesouhlasu s užíváním NL 
- blok „návykové látky“  
2. podpořit schopnost identifikovat různé formy rizikového chování a zvýšit povědomí o jejich 
důsledcích 
- blok „návykové látky“, „zdraví“ a „mezilidské vztahy“  
3. podpořit osvojení efektivních forem copingových strategií pro zvládání náročných životních 
situací 
- blok „zdraví“, „řešení problémů“ a „mezilidské vztahy“ 
4. podpořit volbu zdravého životního stylu   
- blok „lidská práva a asertivita“ a „zdraví“ 
 
Cíle programu jsou naplňovány prostřednictvím témat členěných do pěti bloků: 
 
1. blok: mezilidské vztahy 
Tematický blok mezilidské vztahy je rozdělen do čtyř setkání: Naše parta, Mé místo 
v kolektivu, Kdo je to kamarád a Co do party nepatří.  

 
Naše parta je program zaměřený na rozvoj týmové spolupráce. Hravé aktivity dávají dětem 
příležitost vyzkoušet si, jestli dokážou fungovat jako tým.  

 
Mé místo v kolektivu je navazující program na Naši partu. Cílem setkání je především 
vyzdvižení hodnoty každého dítěte ve skupině a uvědomění si své jedinečnosti a důležitosti 
pro kolektiv.  
 
V rámci setkání s názvem Kdo je to kamarád diskutujeme s dětmi, o tom, koho si vybíráme 
za kamarády, jak vůbec kamaráda poznáme a co nám kamarádství přináší. V průběhu 
setkání pracujeme s kresebnou technikou s prvky arteterapie, která dává dětem možnost 
bezpečnou formou vyjádřit vzájemné sympatie a antipatie ve skupině.  

http://www.scan-os.cz/
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Poslední setkání v rámci tematického bloku Mezilidské vztahy nese název Co do party 
nepatří a zaměřuje se především na téma šikany. Pomocí obrázků děti sestavují příběhy 
kluků a holek, kteří jsou ve třídě neoblíbení a u některých z nich dokonce dochází k šikaně. 
Ve skupinkách se zamýšlí nad tím, co by hlavním postavám příběhu poradily. V rámci 
programu se děti učí šikanu rozpoznat a díky tomu se i účelněji bránit, pokud by se v jejich 
kolektivu začínala rodit.  

 
2. blok: lidská práva a asertivita  
Tematický blok lidská práva a asertivita je rozdělen do následujících setkání: Mé hodnoty, 
aneb co je pro mě důležité, Co znamená asertivně, Desatero lidských práv, Minimum právní 
odpovědnosti  

  
Mé hodnoty, aneb co je pro mě důležité vede děti k uvědomění si toho, čeho si v životě váží.  

 
Setkání s názvem Co znamená asertivně si klade za cíl seznámit děti s asertivním, 
agresivním a pasivním přístupem k řešení konfliktů.  

 
Desatero lidských práv je část programu zaměřená na seznámení dětí se základními 
lidskými právy a povinnostmi. V průběhu programu děti společně modelují svůj svět z hlíny, 
z široké nabídky vybírají práva a povinnosti, které chtějí, aby na jejich světě platily.  
Minimum právní odpovědnosti je program realizován ve spolupráci s odborem prevence 
Městské policie. Děti se srozumitelnou formou učí správně rozeznat a popsat protizákonné 
jednání.  
  
3. blok: Zdraví  
Tematický blok zdraví se skládá z následujících setkání: Jen tak si chvílí dáchnout, Emoce I., 
Emoce II., Jak se žije lidem s postižením. 

  
Jen tak si chvíli dáchnout je program zaměřen na uvědomění si svého tělesného schématu a 
pochodů, které se v těle dějí v různých situacích. Během programu jsou využívány prvky 
muzikoterapie, děti procházejí jednoduchými relaxačními technikami.  

 
Program Emoce I. navazuje na předchozí práci s tělem. V rámci programu si děti na velké 
archy obkreslují svá těla a vyznačují místa, kde cítí příjemné a nepříjemné impulzy.  
 
Druhé setkání věnované emocím se zaměřuje na rozpoznávání emocí u druhých lidí pomocí 
výrazů a gest. Při práci s dětmi využíváme speciální pexeso s lidskými emocemi a obrázky 
znázorňující emocionální prožívání lidí v různých kontextech.  

 
Jak se žije lidem s postižením je program zaměřen na bourání bariér mezi zdravými lidmi a 
lidmi s handicapem. Hosty programu jsou mladí lidé se zdravotním postižením, kteří 
s dětmi sdílejí svůj životní příběh.  

 
4. blok: Návykové látky  
Tematický blok návykové látky je rozdělen do následujících setkání: Co je to ta závislost? Co 
dává a bere cigareta? Co dává a bere alkohol? Čtvrté téma je variabilní, záleží na věku dětí 
ve skupině a na aktuálnosti dané problematiky. Nabízíme zde setkání s názvem Gambling 
není sprosté slovo nebo Marihuana – zakázané ovoce.  

 



 
 

 

Tel.:  +420 734 333 658 IČO: 265 15431 Č. účtu: 86-1455 600 277/ 0100 KB Tišnov E-mail: scan@tisnov.cz           

  

        Sdružení SCAN 
                                     Lamačova 862/26 152 00 Praha 5   
                                                                 Česká republika  

Co je to ta závislost je program, který uvádí děti do problematiky návykových látek. Děti se 
seznamují s pojmy závislost, droga, abstinenční příznak, kreslí svůj vztah k droze.  

 
Co dává a bere cigareta je program navazující na úvodní informace o závislostech a 
podrobněji děti seznamuje s dopady kouření na lidský organismus. Způsob zpracování 
tématu se odvíjí od věkového složení skupiny. Při práci s mladšími dětmi využíváme 
popletenou pohádku o Sněhurce, se staršími dětmi se více zaměřujeme na důvody, které 
vedou k tomu, že děti začínají kouřit.  

 
Co dává a bere alkohol je koncipován podobně jako předchozí setkání, důraz je zde kladen 
na užívání alkoholu a rizika s tím spojená. Děti zde pracují s obrázky a sestavují příběh 
muže, který se stal alkoholikem.  
 
5. blok: Řešení problémů  
Tematický blok řešení problémů je rozdělen do následujících setkání: Každý je jedinečný, 
Mluvme, tak abychom si rozuměli, Agrese a já, Jak zvládám stres.  

 
Program Každý je jedinečný si klade za cíl ukázat hodnotu člověka bez ohledu na vzhled, 
barvu kůže, původ, pohlaví, sexuální orientaci, vzdělání atd. Hlavní technikou programu je 
Cesta vlakem, v rámci které si děti vybírají spolucestující do kupé.  
 
Mluvme tak, abychom si rozuměli je program primárně zaměřen na rozvoj komunikačních 
dovedností. Formou připravených scének i prostřednictvím improvizace se děti cvičí 
reagovat v různých situacích.  

 
Setkání s názvem Agrese a já je nezbytné realizovat v otevřeném prostoru. Děti si 
v průběhu programu připravují zbraně pro život a v rámci jasně stanovených pravidel 
dochází k boji. Střídavě se snaží útočit a bránit. Celá aktivita je zaznamenávána na video a 
posléze je s dětmi rozebírána.  

 
Poslední téma pravidelných setkání nese název Jak zvládám stres. Náplní je objasnění, co 
stres je, následně děti v rámci soutěže dvou týmů vymýšlejí co nejvíce strategií, které lidé 
používají při zvládání stresu. V této chvíli již děti znají jednoduché relaxační techniky, znají 
rizika závislostí, znají zásady zdravého životního stylu - diskuse s dětmi se vrací a opírá o 
všechny dosavadní poznatky.   

 
V závěru celého programu je realizován třídenní (dvě noci) tréninkový pobyt, v rámci 
kterého mají děti prokázat rozvoj samostatnosti a osvojení témat, kterým se program 
věnoval. Zároveň je tréninkový pobyt pro děti odměnou. Děti zde zažijí pohybové hry, 
strategické hry, pracujeme s keramickou hlínou, využíváme prvků arteterapie a 
muzikoterapie. Tréninkový pobyt probíhá v chatě, kde není veškerý servis, a děti 
s přihlédnutím k věku trénují praktické dovednosti, dělbu práce (voda, topení, příprava 
jídel, úklid, atd.) a převzetí odpovědnosti. 
 
Evaluace 
V závěru každého setkání hodnotí děti program slovně. Čtyřikrát během programu získává 
lektorská dvojice zpětnou vazbu formou známkování na škále 1-5. Kromě známkování 
hodnotí děti celkově program i písemnou výpovědí.  
 
 


