
 
 

 

HRA NA HRANĚ 

aneb prevence problémového hraní 
 

 

Dobrý den,  

  

Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum komplexní péče pro hazardní hráče ve 

Zlínském kraji nabízí preventivní program Hra na hraně aneb prevence problémového hraní 

na školní rok 2017/2018. 

  

Program vychází z osvědčeného zahraničního programu „Stacked Deck“ autorů 

Roberta Williamse, Ph.D., Roberta Wooda, Ph.D. (vydáno v roce 2010, Hazelden, Center 

City, Minnesota). Se svolením autorů byl program přetransformován pro české prostředí. 

 

Cílovou skupinou jsou žáci 8. - 9. tříd ZŠ a prvních dvou ročníků SŠ.  

Program vyučují naši pracovníci, a to v předem sjednané termíny.  

Program se skládá ze 6 lekcí po 45 minutách (na jiném uspořádání je možné se domluvit, 

jeví se nám vhodné např. 3x po 2lekcích). Jedna lekce (program) je vždy pro jednu třídu. 

Uvítáme možnost realizace programu pro alespoň 2 třídy během dopoledne (tj. 2x po 2 

vyučovacích hodinách).  

Metoda provádění lekcí je spojením metod prožitkových, audiovizuálních a verbálních.  
K realizaci lekcí je zapotřebí dataprojektor. 

  

Lekce se zabývají: 

 historií a realitou hazardu 

 rizikovými faktory 

 příznaky problémů s hazardním hraním 

 zkreslenými představami a mýty o hazardu 

 riziky a posouzením rizikových situací 

 překážkami ve správném řešení problémů. 

 

Cena celého programu je 1500,-Kč. Prosíme o úhradu fakturou.  

 

Problém gamblingu mladistvých je v současné době velmi aktuální. Podle údajů 

Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti má s hraním (především na 

internetu) zkušenost 30 procent mladistvých do 17 let.  

  

  Mimo zmíněný program poskytujeme bezplatně a anonymně psychologické a sociální 

poradenství v souvislosti s látkovými (alkohol, drogy, kouření) i nelátkovými (gamblerství, 

závislost na internetu, nakupování, apod.) závislostmi. V těchto oblastech můžeme nabídnout 

pro žáky i rodiče besedy, přednášky, diskuze či individuální poradenství. 

 

V případě Vašeho zájmu rádi poskytneme bližší informace nebo projekt a naše služby  

představíme při osobním setkání.  

 

                                 Za Centrum komplexní péče ve Zlínském Kraji 

                                 Mgr. Yvona Kopečková 

                                 tel. 777 293 960 


