
REGION (převažující 

spádovost služby)

DRUH SLUŽBY/ certifikovaný 

program

NÁZEV PROGRAMU NÁZEV ORGANIZACE KONTAKTNÍ ADRESA STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 

ORGANIZACE

VEDOUCÍ PROGRAMU PP TEL. E-MAIL poznámky WEB, kontakt provozovatel

Českobudějovicko školská všeobecné primární 

prevence

Primární protidrogová 

prevence pro region 

České Budějovice

Do Světa, z. s. Heydukova 349, 

Strakonice

Mgr. Štefan Schwarc   

schwarc@dosveta.org

Mgr. Jiří Hruška 

hruska@dosveta.org

607 652 862      

725 373 864

dosveta@dosveta.org pravidelně a dlouhodobě  poskytuje služby i v 

dalších regionech, včetně adaptačních kurzů, 

vzdělávání  apod. 

dosveta@dosveta.org 

www.dosveta.org

Českobudějovicko školská všeobecné primární 

prevence

Primární prevence 

rizikového chování

Theia Mánesova 11/3b, 

České Budějovice

Barbora Čechová    

cechova@theia.cz

Bc. Radka Foitlová   

foitlova@theia.cz

773 656 583 info@theia.cz info@theia.cz    

www.theia.cz

Českokrumlovsko necertifikováno Komplexní program 

prevence "Spirála"

Sdružení Spirála, z. s. Vyšný 39, Český 

Krumlov 

Mgr. Jakub Průcha Mgr. Jakub Průcha 774 424 905 spirala@krumlov.cz projekty Třídní koletivy (prevence ve školním 

prostředí), Adaptační kurzy apod.

os.spirala@gmail.com  

www.spirala.krumlov.cz

Jindřichohradecko školská všeobecné primární 

prevence, selektivní 

prevence

Specifická prevence 

pro školy a školská 

zařízení regionu J. 

Hradec

METHA, z. ú. Pravdova 837/II, 

Jindřichův Hradec

Mgr. Božena Havlová Mgr. Božena Havlová 775 567 704 havlova@osmeta.cz preventivní programy pro žáky, rodiče a 

pedagogy, selektivní prevence, poradenství pro 

rodiče, vzdělávání atd.

havlova@osmeta.cz   

http://www.osmeta.cz

Písecko školská všeobecné primární 

prevence

Systém primární 

prevence v regionu 

Písek a Milevsko

Arkáda – sociálně 

psychologické 

centrum, z. ú.

Husovo náměstí, 

čp.2/24,  Písek

Mgr. Andrea Veselá 

Vondrášková

Bc. Kateřina Rodová   

rodova@arkada-pisek.cz

775 588 541 info@arkada.cz ...a další programy. Ušij si to na tělo, Kluby v 

Arkádě, Dobrá parta apod.

info@arkada.cz    

www.arkadacentrum.cz

Prachaticko školská všeobecné primární 

prevence

Primární prevence 

Phénix

Portus Prachatice  

o.p.s.

Velké náměstí 14,  

Prachatice

Ing. Petr Šmíd, DiS. Mgr. Hana Kollingerová 

phenix@portusprachatice.cz

722 049 751 phenix@portusprachatice.cz ...e-mailové poradenství a další, včetně programů 

pro rodiny s dětmi, NZDM apod.

portus@portusprachatice.cz 

www.portusprachatice.cz 

Strakonicko školská všeobecné primární 

prevence, selektivní 

prevence

Primární protidrogová 

prevence pro region 

České Budějovice

Do Světa, z. s. Heydukova 349, 

Strakonice

Mgr. Štefan Schwarc   

schwarc@dosveta.org

Mgr. Jiří Hruška 

hruska@dosveta.org

607 652 862      

725 373 864

dosveta@dosveta.org pravidelně a dlouhodobě  poskytuje služby i v 

dalších regionech, včetně adaptačních kurzů, 

vzdělávání  apod. 

dosveta@dosveta.org 

www.dosveta.org

Táborsko školská všeobecné primární 

prevence, indikovaná 

prevence

Programy primární 

prevence žáci, učitelé

PorCeTa, o.p.s. Smetanova 1284, 

Tábor

PhDr. Miroslava Horecká Mgr. Radka Šimonová 

simonova@porcetaops.cz

775 361 188 horecka@porcetaops.cz a další programy, individuální poradenství, práce 

s rodinami, vzdělávací aktivity apod.

porceta@porcetaops.cz  

www.porceta.cz

ČR školská všeobecné primární 

prevence

Dlouhodobý program 

primární prevence ve 

školách

Společně k bezpečí Staré sedlo 92, Orlík 

nad Vltavou

Mgr. Michaela Veselá Mgr. Martina Kekulová 

kekulovam@seznam.cz

604 554 231 vesela@spolecnekbezpeci.cz programy primární prevence jsou aktuálně 

realizovány v Karlovarském a Ústeckém kraji, 

odborné poradenství pro školy, vzdělávání apod.

vesela@spolecnekbezpeci.c

z www.spolecnekbezpeci.cz

Vysvětlivky:

Služby primární prevence na území Jihočeského kraje
(převážně) programy, splňující podmínku odborné způsobilosti podle standardů MŠMT (k červnu 2016)

Primární prevence si klade za cíl odradit od prvního užití drogy nebo aspoň co nejdéle odložit první kontakt s drogou. Protidrogová prevence = prevence, která by ztratila smysl / neexistovala by v hypotetickém případě neexistence nelegálních drog (volně podle Single et al., 

1996)

Do tohoto seznamu jsou zařazeny především subjekty, splňující podmínku odborné způsobilosti služeb podle standardů MŠMT v oblasti primární prevence, nebo deklarující snahu tuto získat.
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