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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 (Registr poskytovatelů sociálních služeb, dostupné z: http:www.mpsv.cz) 

ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ PROGRAMY PREVENCE A 

INTERVENCE 

Cesta z krize, z. ú. – Linka ztracené dítě (telefonická krizová pomoc, terénní služby)  

- služba poskytována osobám od 6 let a věkové skupině nad 27, pokud se 

problematika hovoru týká osoby mladší 26 let (děti a mládež ohrožena společensky 

nežádoucími jevy; imigranti a azylanti; oběti obchodu s lidmi; oběti trestné 

činnosti; osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče; 

osoby komerčně zneužívané; etnické menšiny) 

- kontakty:  telefon – 116000 

e-mail – 116000linkaztracenadite.cz 

web - www.linkaztracenedite.cz   

 

MAJÁK o.p.s. – NZDM Zapes, Liberec (terénní a ambulantní služby)  

- služba poskytována dětem, dorostu a mladým dospělým ve věku 10 až 26 let (děti 

a mládež ohrožena společensky nežádoucími jevy; osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy) 

- kontakty:  telefon - 484 847 752 

e-mail - vagon@majakops.cz 

web - www.majakops.cz 

 

NADĚJE – Středisko Naděje Liberec, Liberec (terénní a ambulantní služby) 

- služba poskytována všem věkovým skupinám klientů (děti a mládež ohrožena 

společensky nežádoucími jevy; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi; etnické menšiny 
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- kontakty:  web - www.nadeje.cz   

Dětské krizové centrum, z.ú. - Dětské krizové centrum, Praha (terénní a ambulantní 

služby) 

- služba poskytována klientům ve věku 1-64let (děti a mládež ohrožena 

společensky nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby 

v krizi; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi) 

- kontakty:  telefon - 241 480 511 

e-mail - duskova@ditekrize.cz 

web -  http://www.ditekrize.cz   

 

Člověk v tísni, o.p.s. – Člověk v tísni, o.p.s., Liberec (ambulantní služby) 

- služba určena klientům ve věku 12 – 20 let (děti a mládež ohrožena společensky 

nežádoucími jevy) 

- kontakty:  telefon - 485 104 446 

e-mail - lukas.prucha@clovekvtisni.cz 

web - www.clovekvtisni.cz   

 

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (terénní a ambulantní 

služby) 

- služba poskytována klientům ve věku od 6 do 26 let (děti a mládež ohrožena 

společensky nežádoucími jevy) 

- kontakty:  telefon - 483 314 051 

e-mail - kruhac@diakonie.cz 

web - www.jablonec.diakonie.cz   

 

ADVAITA, z. ú. - Centrum ambulantních služeb - program ambulantního poradenství a 

doléčovací program, Liberec (ambulantní a pobytové) 

- služby poskytovány osobám od 15 let, pobytová od 18 let (osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na návykových látkách) 
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- kontakty:  telefon - 482 750 607 

e-mail - cas@advaitaliberec.cz 

web - www.advaitaliberec.cz   

 

Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, Liberec (ambulantní služby) 

 - ambulantní léčba psychosomatických poruch 

 - kontakty:  telefon - 485 151 398, 485 152 793, 731 722 000 

e-mail - finkousova@sktlib.cz 

Centrum Anabell, z. s. – Kontaktní centrum Anabell Praha, Praha (ambulantní) 

- služba poskytována starším dětem od 12 let (osoby s chronickým duševním 

onemocněním) 

- kontakty:  telefon - 775 904 778 

e-mail - praha@anabell.cz 

web - www.anabell.cz   

 

PSYCHOTERAPIE ANDĚL – Psychologické centrum, Praha (ambulantní) 

- služba poskytována osobám v krizi, osobám s nezdravými stravovacími návyky, 

atd. 

- kontakt:  telefon - 608 178 543 

e-mail - kontakt@psychoterapie-andel.cz 

web - www.psychoterapie-andel.cz  

 

 

 

 

 

mailto:praha@anabell.cz
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Příloha č. 2 

DOTAZNÍK 
 

Milé žákyně, milí žáci, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká problematiky sociálně 

patologických jevů u žáků druhého stupně ZŠ. Sociálně patologické jevy jsou jevy, které 

společnost vnímá jako nežádoucí a nepřijatelné (např.: agrese, šikana, kyberšikana, poruchy příjmu 

potravy, sebepoškozování, krádeže, alkohol, tabák a jiné drogy, atd.). Studuji třetím rokem obor 

Sociální práce na Husitské teologické fakultě Karlovy university a dotazník je součástí mé 

bakalářské práce. Získané údaje budou považovány za přísně důvěrné a budou sloužit pouze pro 

potřeby mé bakalářské práce. 

 

Prosím Vás o pravdivé vyplnění dotazníku.  

Dotazník je zcela anonymní a získané údaje nebudou sdělovány jiným osobám! 

 

Pokud není v zadání přímo stanoveno, u otázek s více možnostmi zaškrtni „křížkem” vždy jen 

jednu odpověď.   

 

              Ukázka: 

 

Ano  Ne  Možná         

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.                                                                                Pavla Kočová             Pavla Kočová 

           

1) Zakřížkuj či doplň.    

Pohlaví:             Věk:       let             Třída (ročník ZŠ): 

             dívka                       

                chlapec 

 

2) Kde bydlíš? 

   město     vesnice        

  

3) Žiješ s oběma rodiči? 

    Ano   Ne 

 

4) Jsou rodiče rozvedeni? 

    Ano   Ne 

5) Žiješ:  

  jen s matkou     s matkou a jejím partnerem 

jen s otcem     s otcem a jeho partnerkou 

s oběma rodiči ve střídavé péči   s někým jiným 
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6) Jaký máš s rodiči vztah? 

    rozumíme si (jsou skoro jako moji kamarádi) 

    ujde to (někdy si rozumíme, někdy ne) 

    vůbec si nerozumíme (nedokážou mě pochopit) 

 

7) Máš nějaké(ho) sourozence?  

     staršího  mladšího            nemám sourozence 

8) Zakroužkuj (oznámkuj), jak bezpečně se cítíš ve škole a Vaší třídě na stupnici od 1 (nejlepší) do 

5 (nejhorší)? 

 a) Škola: 1      2      3      4      5  b) Třída: 1      2      3      4      5 

9) Jste ve škole v souvislosti se sociálně patologickými jevy (vysvětlení viz úvod) dostatečně 

informováni?  

      

 Ano     Ano, ale mohlo by to být lepší   Ne 

10) Pokud ano, zakřížkujte způsob předávání informací (možnost více odpovědí): 

 samotnými pedagogy v rámci výuky 

v rámci různých preventivních programů zaměřených na určitý sociálně patologický jev 

(např. šikana, drogy, rizikové sexuální chování, atd.)  

 tyto informace nám zatím školou nebyly předány 

 jiný způsob (uveď jaký)  

 

11) Uvítal(a) bys více programů a informací týkajících se určitých sociálně patologických jevů 

(např. kyberšikana,      rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, atd.)? Pokud ano, 

vypiš dole, o jaká témata by se mělo jednat? 

  

Ano  Ne              Nevím, možná 

 

 

     

12) Pokud bys měl(a) zkušenost nebo věděl(a) o nějakém problému v souvislosti se sociálně 

patologickými jevy na škole, na koho by ses obrátil(a)? (možnost více odpovědí) 

 třídního učitele           metodika školní prevence rodiče  

 výchovného poradce  spolužáka     nikoho, měl(a) bych str  

někoho jiného (uveď koho – např. organizace, …) 

13) Dokázal(a) bys spolužákovi pomoci? Pokud ano, jak bys mu pomohl(a)? 

             Ne, nevím jak              Ne, vím sice jak, ale držel(a) bych se v ústraní (nechtěl(a) bych se

     do toho zaplést) 

 Ano (doplň jak) 
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14) Setkal(a) ses v poslední době ve vaší třídě či škole s některým(i) z uvedených sociálně 

patologických jevů? Pokud ano, zakřížkuj je. Ty, které se týkají přímo Tebe, navíc podtrhni.  

 agrese     poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) 

 šikana     sebepoškozování 

 kyberšikana    krádež 

 alkohol     tabák      

 jiné drogy (uveď jaké) 

            

        

15) Vyber si jeden sociálně patologický jev, který se týká přímo Tebe a odpověz na následující 

otázky  

(15.1)-(15.4).    

 15.1) Napiš, o jaký jev se jedná?  

 15.2) Koho se sociálně patologický jev týká? (možnost dvou odpovědí) 

mladšího spolužáka   stejně starého spolužáka  staršího spolužáka 

mě samotné(ho)  

 15.3) Napiš, co ti tato situace „přinesla” a co „vzala”?  

  a) klady: 

  b) zápory: 

 15.4) Jak často k této situaci (sociálně patologickému jevu) dochází? 

  několikrát denně  několikrát týdně               několikrát 

měsíčně  

  několikrát ročně  jiná možnost (uveď jak často)  

16) Napiš, ve kterém z výše uvedených sociálně patologických jevů (viz otázka č. 14) spatřuješ 

hlavní problém vaší školy? Který z těchto jevů se na vaší škole momentálně, dle tvého názoru, 

vyskytuje nejvíce? (uveď maximálně 3 odpovědi) 
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Příloha č. 3 

VÝSKYT SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

(ZŠ ČESKÝ DUB) 
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