
Seznam organizací primární prevence - Praha 

Anima – terapie, o.s. 
www.anima-os.cz 

IČO: 60457252 

Registrované sídlo: Apolinářská 4a, 128 00 Praha 2  

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 40/14/1/CE pro program školské selektivní 

primární prevence nazvaný „Závislí na závislých“ se zaměřením na tyto typy rizikového 

chování: 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020 

 

 

Jules a Jim, o.s. 
www.julesajim.cz 
IČO: 26587084 

Registrované sídlo: Krkonošská 1534/6, 120 00 Praha 2 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 24/14/1/CE pro program 

školské všeobecné primární prevence nazvaný „Gamma – všeobecná primární prevence 

rizikového chování“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ 

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019 

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  Certifikát Jules a Jim - všeobecná primární 

prevence 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 24/14/2/CE pro program 

školské selektivní primární prevence nazvaný „Sigma – selektivní primární prevence 

rizikového chování“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ 

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019 

 

 

http://www.anima-os.cz/
http://www.julesajim.cz/
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF


 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna 
www.kppp.cz 

IČO: 61383872 

Registrované sídlo: Pernerova 8, 186 00 Praha 8 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 22/14/1/CE pro program školské všeobecné 

primární prevence nazvaný „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“ se 

zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rasismus a xenofobie 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, jiné návykové látky, 

hráčství 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019 

http://www.kppp.cz/


Prev-Centrum o.s. 

www.prevcentrum.cz 
IČO: 67364012 

Registrované sídlo: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6 

 
Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy 

rizikového chování: 
Záškoláctví 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rizikové sporty 

Rizikové chování v dopravě 

Rasismus a xenofobie 

Negativní působení sekt 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019 

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  Certifikát Prev-Centrum - všeobecná 

primární prevence 

 
Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy 

rizikového chování: 
Záškoláctví 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rizikové sporty 

Rizikové chování v dopravě 

Rasismus a xenofobie 

Negativní působení sekt 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019 

 

http://www.prevcentrum.cz/
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/05_CER_Prev_Centrum_VSEO.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/05_CER_Prev_Centrum_VSEO.pdf


Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy 

rizikového chování: 
Záškoláctví 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rizikové sporty 

Rizikové chování v dopravě 

Rasismus a xenofobie 

Negativní působení sekt 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikace byla prodloužena do 18. 4. 2019. 

 

  



Prevalis 

www.prevalis.org 

IČO: 22854771 

Registrované sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 37/14/1/CE pro program školské všeobecné 

primární prevence nazvaný „Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování 

a prevence kriminality (DPPPPK)“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rasismus a xenofobie 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové 

látky 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci předškolní 

Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020 

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  37_CER_Prevalis_VSEO.PDF 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 37/14/2/CE pro program školské selektivní 

primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rasismus a xenofobie 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020 

  

http://www.prevalis.org/
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/37_CER_Prevalis_VSEO.PDF


Projekt Odyssea 
www.odyssea.cz 

IČO: 26618745 

Registrované sídlo: Novoškolská 696/2, 190 03 Praha 9 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 42/14/1/CE pro program školské všeobecné 

primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rasismus a xenofobie 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a jiné návykové 

chování 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020 

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  42_CER_Odyssea_VSEO.PDF 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 42/14/2/CE pro program školské selektivní 

primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci předškolní 

Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020 

 

  

http://www.odyssea.cz/
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/42_CER_Odyssea_VSEO.PDF


ProPrev, z.s. 
http://proprev.webnode.cz 

IČO: 27035697 

Registrované sídlo: Letní 57/10, Praha 10 – Nedvězí 103 00 

 
Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy 

rizikového chování: 
Záškoláctví 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rasismus a xenofobie 

Negativní působení sekt 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019 

 

  

http://proprev.webnode.cz/


PROSPE, o.s. 
www.prospe.cz 
IČO: 27016811 

Registrované sídlo: Biskupcova 39, 130 00 Praha 3 

 
Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy 

rizikového chování: 
Záškoláctví 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Negativní působení sekt 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci předškolní 

Žáci 1. až 3. třídy 

Žáci 4. a 5. třídy 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019 

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  Certifikát PROSPE - všeobecná primární 

prevence 

  

 
Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy 

rizikového chování: 
Záškoláctví 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019 

 

  

http://www.prospe.cz/
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/09_CER_Prospe_VSEO.PDF
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/09_CER_Prospe_VSEO.PDF


Proxima Sociale o.p.s. 
www.proximasociale.cz 
IČO: 49625624 

Registrované sídlo: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 - Modřany 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 30/14/1/CE pro program 

školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením 

na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rasismus a xenofobie 

Negativní působení sekt 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Počítače, bezpečný internet 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ 

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019 

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  Certifikát Proxima Sociale - 

všeobecná primární prevence 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 30/14/2/CE pro program 

školské selektivní primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením 

na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019 

  

http://www.proximasociale.cz/
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/30_CER_Proxima_sociale_VSE.PDF
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/30_CER_Proxima_sociale_VSE.PDF


Společně k bezpečí 
www.spolecnekbezpeci.cz 

IČO: 27054705 

Registrované sídlo: Staré Sedlo 92, 398 07 Orlík nad Vltavou 

 
Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy 

rizikového chování: 
Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rasismus a xenofobie 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci předškolní 

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ 

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019 

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  Certifikát Společně k bezpečí - všeobecná 

primární prevence 

 
Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy 

rizikového chování: 
Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rasismus a xenofobie 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ 

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikace byla prodloužena do 18. 4. 2019. 

 

  

http://www.spolecnekbezpeci.cz/
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/12_CER_Spolecne_k_bezp_VSE.PDF
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/12_CER_Spolecne_k_bezp_VSE.PDF


ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ 
www.zivot-bez-zavislosti.cz 
IČO: 60449179 

Registrované sídlo: K Výtopně 1224, Praha 5 – Zbraslav, 156 00 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 25/14/1/CE pro program 

školské všeobecné primární prevence nazvaný „Komplexní program primární prevence“ se 

zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana  

Rizikové sporty 

Rasismus a xenofobie 

Negativní působení sekt 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ 

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019 

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  Certifikát Život bez závislostí - 

všeobecná primární prevence 

 
Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 25/14/2/CE pro program 

školské selektivní primární prevence nazvaný „Komplexní program primární prevence“ se 

zaměřením na tyto typy rizikového chování: 

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

Rizikové sporty 

Sexuální rizikové chování 

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 

chování 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

Vztahy ve třídě, kázeň, asistence při řešení krizových situací 

Určený primárně cílové skupině: 
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ 

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ 

Žáci 2. stupně ZŠ 

Žáci středních škol 

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019 

 

 

 

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/25_CER_ZBZ_VSE.PDF
http://www.nuv.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/25_CER_ZBZ_VSE.PDF

