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MAJÁK o.p.s. slaví tento rok v létě významné výročí, a to 
20 let od svého založení. Mám tu čest být součástí této 
práce již více jak polovinu této doby a za to jsem vděčný. 
Děkuji, že jste v  tom s  námi, je to i  výročí spolupráce 
s mnohými z Vás.

V průběhu let jsme realizovali přes 7 000 preventivních 
programů a navštívili za ta léta desetitisíce žáků, ale to 
jsou pouhé statistiky. Největší odměnou jsou reálné 
příběhy lidí, kterým jsme mohli pomoci. Nebo vyřčené 
hodnoty, které jsme vyslovili ve třídách a po letech nám 
ten žák, student nebo už i  rodič při nějaké příležitosti 
poděkoval, že jsme mu pomohli v  životě „držet směr“. 
Věřím tomu, že toto motto MAJÁKu – Ukazujeme směr 
mladé generaci – se netýká jen jednotlivce, ale velkého 
množství žáků.

Čas běží a MAJÁK se postupně rozšířil o tři nízkoprahová 
zařízení, sociálně-aktivizační službu, poradenství 
a vzdělávání rodičů i pedagogů.
Z  původních 2 zaměstnanců má nyní celkem 25 
zaměstnanců a  dalších 16 zaměstnanců MAJÁKem 
v průběhu let již prošlo. A jak už to tak bývá, po 20 letech 
přichází velká změna. Postupným vývojem jsme došli 
k  závěru se rozdělit na dvě organizace, aby se všechny 
služby mohly dál rozvíjet. MAJÁK o.p.s. tedy zůstane 
poskytovatelem primární prevence a  nově MAJÁK Plus 
z.ú. bude dál zastřešovat všechny sociální služby. Budeme 
v  této práci samozřejmě dál spolu a  možná ještě o  to 
intenzivněji propojeni.

Mgr. Jan Molnár
Výkonný ředitel a vedoucí primární prevence



MAPA NAŠEHO PŮSOBENÍ V KRAJI 

Čísla znázorňují 
počet škol, na kterých 
pracujeme.

Za své působení od roku 1999 do roku 2018 MAJÁK během preventivních programů oslovil 
dohromady 167 000 žáků či studentů.
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VÝBĚR PROGRAMŮ

Intervence

Kolektiv vykazuje rizikové chování.
Selektivní primární

prevence

Indikovaná primární
prevence

Individuální domluva



1. blok Oblast prevence
KOMPLEXNÍ PROGRAM VŠEOBECNÉ 
PRIMÁRNÍ PREVENCE
 
„Jdi dál!“

Komplexní program dlouhodobě pracuje s  třídními 
kolektivy od 4. do 9. ročníku.
Cílem je efektivně předcházet vzniku rizikového chování 
u žáků.
Časová dotace je dva bloky po 3 vyučovacích hodinách, 
v ceně programu je také možnost konzultace.
Programy jsou vedeny v komunitním kruhu. 
Pro efektivitu programů je zásadní přítomnost třídního 
pedagoga.
Při objednání obou bloků programu pro jednu 
třídu budou setkání realizována s  časovým 
rozestupem (ideálně každé v  jiném školním pololetí).  

Komplexní program všeobecné primární prevence 
pro 4. – 9. třídy základních škol má certifikát odborné 
způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového 
chování.
Certifikát je k nahlédnutí na webových stránkách
www.majakops.cz.

TEMATICKÉ BLOKY KOMPLEXNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU „JDI DÁL!“
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4. ročník  1. blok
3 x 45 min   
Program se nejprve věnuje seznámení žáků s lektorem a s prací 
organizace Maják. Formou aktivity pak žáci pracují se škodlivými 
a  zdraví prospěšnými činnostmi znázorněnými na fotografiích. 
V  návaznosti na to žáci pracují s  pojmem závislost. Následně 
jsou vedeni k zamyšlení se nad působením alkoholu, škodlivostí 
cigaretového kouře a vlivem pasivního kouření.

ALKOHOL A KOUŘENÍ

5. ročník  1. blok
3 x 45 min   
V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní 
hodnoty a svých silných stránek, a také k uchopování respektu 
vůči ostatním v  kolektivu. Následuje aktivita zaměřená na 
vzájemné vztahy ve skupině. Dále je otevřeno téma záměrného 
ubližování, žáci pracují s příběhem. V poslední hodině je věnován 
prostor řešení aktuálních problémů v kolektivu, v závěru probíhá 
aktivita na posílení třídní soudržnosti.

JSME PARTA

KYBERSVĚT JSEM ORIGINÁL

4. ročník  2. blok
3 x 45 min   
V  programu žáci pomocí karet s  emocemi zhodnocují jejich 
vnímání se v  třídním kolektivu. Dále jsou zařazeny aktivity pro 
spolupráci třídní skupiny a pro rozkrytí vztahů a pozic mezi žáky. 
S žáky je následně otevřeno téma záměrného ubližování – jaké 
jsou znaky, jak toto jednání řešit a jak tomu předejít, následuje 
práce s příběhy. V závěru programu žáci vyplňují nedokončené 
věty jako další nástroj mapování třídního kolektivu.

5. ročník  2. blok
3 x 45 min   
Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění kladů a záporů 
virtuálního světa. Delší čas je věnován rozkrytí konkrétních 
rizik na internetu (kyberšikana, netolismus, gambling apod.) 
a  zároveň jsou pojmenovány zásady bezpečného užívání 
internetu. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany.

Obecný cíl:
Předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových 
výrobcích.
Specifické cíle:
Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků včetně 
pasivního kouření.
Porozumět nebezpečí užívání alkoholu.

Obecný cíl:
Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. 
Specifické cíle:
Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí.
Umět sdělit nepříjemné chování druhých. 
Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

Obecný cíl:
Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. 

Specifické cíle:
Posílit vzájemný respekt v kolektivu.
Rozvíjet spolupráci žáků.
Rámcově diagnostikovat vztahy v kolektivu.

Obecný cíl:
Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.
Specifické cíle:
Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky 
a prevence.
Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.



6. ročník  1. blok
3 x 45 min
V  úvodu žáci pracují s  mýty o  alkoholu. Následně jsou žáci 
tvorbou příběhů vedeni k porozumění závislosti na tabákových 
výrobcích. V poslední hodině program upozorňuje na závislost 
a experimentování v oblasti hazardního hráčství včetně on-line 
gamblingu.

7. ročník  1. blok
3 x 45 min   
V  první hodině jsou žáci vedeni k  uvědomění si okolního 
vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně znázorňují, 
jak si představují hezké a  ošklivé lidi. V  další hodině pracují 
s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy, plastiky, 
porovnávání se. Následně se program zaměřuje na vnímání 
vlastní hodnoty a sebepřijetí. V poslední hodině program pracuje 
s rozdíly mezi pohlavími a s genderovými stereotypy.

6. ročník  2. blok
3 x 45 min   
V první hodině program pracuje se zasazením období dospívání 
do kontextu celého života a upozorňuje na jeho důležitost. Dále 
je formou aktivity posílena jedinečnost každého člověka, čímž 
jsou žáci vedeni k vzájemnému respektování se v kolektivu. Ve 
třetí hodině jsou pak s žáky probrány fyzické změny u chlapců 
a dívek během dospívání.

7. ročník  2. blok
3 x 45 min   
S žáky je otevřena problematika návykových látek a vlivy, které 
vedou k  experimentování. V  další hodině program pracuje 
s fázemi závislosti uživatele návykové látky. V poslední hodině si 
žáci mohou uvědomit a propojit, co vše závislost na návykových 
látkách bere.

ZÁVISLOSTI ČAS ZMĚNY

NÁVYKOVÉ LÁTKYKRÁSA

Obecný cíl:
Předcházet závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu
a nelátkovým závislostem.
Specifické cíle:
Zvýšit dovednost odolávat tlaku vrstevnické skupiny.

Obecný cíl:
Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí.
Specifické cíle:
Předcházet vzniku poruch příjmu potravy.
Rozvoj vzájemné úcty v kolektivu.

Obecný cíl:
Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty v obdo-
bí dospívání.
Specifické cíle:
Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. 
Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

Obecný cíl:
Předcházet vzniku závislosti na návykových látkách.
Specifické cíle:
Vést žáky k nastavení vlastního negativního postoje vůči experi-
mentování a užívání.



8. ročník  1. blok
3 x 45 min   
S  žáky jsou nejprve formou brainstormingu probrány výhody 
internetu a jeho rizika, kyberšikana a vliv sociálních sítí. Následně 
žáci formou názorných ukázek špatně nastavených profilů 
pracují s bezpečným nastavením vlastního profilu, včetně správy 
hesel. Následuje aktivita upozorňující na nebezpečí, které hrozí 
při komunikaci s cizí osobou na internetu.

9. ročník  2. blok
3 x 45 min   
Program nejprve pracuje s  riziky spojenými s  pohlavně 
přenosnými nemocemi, nechtěným otěhotněním a  jinými 
následky rizikového sexuálního chování. Žáci jsou vedeni 
k zodpovědnému přístupu a prevenci rizik. V poslední hodině je 
pak žákům v  interaktivním příběhu znázorněn dopad různých 
rozhodnutí na život člověka.

8. ročník  2. blok
3 x 45 min   
Program pracuje s oblastmi spojenými s pojmem lidská sexualita. 
Následně program formou aktivity rozkrývá některé představy 
žáků o  sexuálním životě a  jejich reálné dopady na oblast 
partnerských vztahů. V  poslední části je věnován prostor pro 
dotazy žáků v  oblasti partnerských vztahů a  chápání sexuality 
v období dospívání.

9. ročník  1. blok
3 x 45 min   
Program vede žáky k zamyšlení se nad postavením minorit v naší 
společnosti.
Pracuje s tématem subkultur a jejich případnými riziky. V poslední 
části žáci pracují s  problematikou sekt a  jejich hlavními rysy. 

DIGITÁLNÍ DOMORODCI SEXUALITA

EXTREMISMUS RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Obecný cíl:
Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.
Specifické cíle:
Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky 
a ochrana.
Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

Obecný cíl:
Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě.
Specifické cíle:
Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.

Obecný cíl:
Zodpovědné jednání v sexuálním životě.
Specifické cíle:
Seznámit žáky s  antikoncepčními metodami v  oblasti 
adolescence. Vést žáky k  zodpovědnému přístupu v  oblasti 
plánování rodičovství. Seznámit žáky s  příznaky některých 
pohlavně přenosných nemocí.

Obecný cíl:
Předcházet vzniku extremistických názorů a postojů.
Specifické cíle:
Vést žáky k respektu vůči ostatním lidem v naší společnosti.
Upozornit na rizika spojená s některými subkulturami.
Ukázat na hlavní problémy a principy sekt a náboženských hnutí.



TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO 2. A 3. ROČNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3. ročník 
2 x 45 min

Program poukazuje na možná nebezpečí na internetu, a  to 
především na kontakt s cizími lidmi a nadměrné trávení času na 
telefonu. Také zmiňuje zásady bezpečného pohybu na internetu.

Obecný cíl:
Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu.
Specifické cíle:
Vést žáky k  porozumění rozdílu mezi reálným a  virtuálním 
světem.
Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi přes internet.

2. ročník 
45 min 

Program se zaměřuje na nebezpečí pasivního kouření s důrazem 
na ochranu vlastního zdraví.
V  programu se žáci také seznámí s  postupem při nalezení 
injekční stříkačky. 
 

Obecný cíl:
Vést žáky k  ochraně svého těla před nebezpečnými látkami 
obsaženými v  tabákovém kouři či na nalezených injekčních 
stříkačkách.
Specifické cíle:
Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

3. ročník 
2 x 45 min

Program vede k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým, 
nastavuje vzájemné hranice v chování. Žáci také vyjadřují to, jak 
vnímají svou třídu. V další hodině probíhá aktivita pro osvojení 
spolupráce a zdravé komunikace v kolektivu.

Obecný cíl:
Předcházet agresivnímu chování žáků.
Specifické cíle:
Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním.

ZDRAVÉ TĚLO

AGRESE

JÁ A INTERNET 

6. – 9. ročník
3 x 45 min

Program pracuje s vnímáním záměrného ubližování z pohledu 
různých stran. Třída také pojmenovává problémy kolektivu 
a nastavuje vzájemné hranice a respekt. Výstupem je uvědomění 
si chtěných a  nechtěných vlastností kolektivu a  pojmenování 
způsobu, jak takové fungování nastartovat.
 
Obecný cíl:
Předcházet záměrnému ubližování v kolektivu.
Specifické cíle:
Zdůraznění dopadů záměrného ubližování na psychiku člověka.
Vést žáky k porozumění vzájemných hranic.
Posílit soudržnost kolektivu.

6. – 9. ročník
3 x 45 min

Program se věnuje bezpečnému způsobu fungování na internetu. 
Následně je otevřeno téma rizik, jako je např. gambling, hraní 
her, youtubering apod. V  poslední hodině se program věnuje 
netolismu a riziku kyberšikany.

Obecný cíl:
Poukázat na bezpečný způsob fungování na internetu.
Specifické cíle:
Ukázat na rizika netolismu, gamblingu, youtuberingu a častého 
hraní her.

TEMATICKÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY
PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

BEZPEČNĚ NA INTERNETU



nové ročníky ZŠ   

4 x 60 min
 
Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na 
nastavení nově vytvořeného kolektivu a  zdůraznění spolupráce 
kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami 
a  jejich následnou reflexí. Program nastiňuje možný potenciál 
fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné 
do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. 
 
Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách 
MAJÁKu o. p. s. v Liberci – Ruprechticích.

Je určen novým kolektivům ZŠ
(tj. obměnila se alespoň 1/3 třídní skupiny).
 
 
Obecný cíl:
Formování a  podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu. 

Specifické cíle:
Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu.
Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení 
problému a hodnocení situace.

ročníky ZŠ od 4. třídy    
 
4 x 60 min
 
Program s  časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu 
spolupráce a  soudržnosti třídního kolektivu a  také na rozvoj 
komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky 
s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je 
pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale 
neslouží jako diagnostika třídní skupiny. 

PROGRAM PROBÍHÁ VÝHRADNĚ V PROSTORÁCH
MAJÁKU O. P. S.

Program lze dle dohody navýšit na více setkání.

Je určen třídním kolektivům 4. – 9. ročníků ZŠ.
 
Obecný cíl:
Rozvíjet vzájemnou kooperaci a  kohezi kolektivu. 

Specifické cíle:
Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí.
Rozvoj respektování odlišností. 
Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení 
problému a hodnocení situace.

PROGRAMY PRO TŘÍDNÍ SKUPINY

ADAPTAČNÍ PROGRAM KLIMA TŘÍDY



Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ.
V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga.
Program realizují zkušení lektoři.

Program reaguje na konkrétní problém, který se v  kolektivu 
aktuálně vyskytl. 
Cílem je zmírnit napětí pro další práci se skupinou, zamezit 
eskalaci problému a  hledat adekvátní postupy pro řešení. 
Případnými návaznými setkáními dosáhnout změny chování 
žáků, narovnat vzájemné vztahy a  posílit zdravé klima školní 
třídy. Součástí Intervence je popis rizika situace a  stanovení 
výchovného doporučení škole i rodičům.

Každá zakázka je specificky nastavena dle vzájemné 
spolupráce a komunikace se školou.

Nejčastější důvody k  realizování Intervence: rozkrytí šikany, 
diagnostikování fáze šikany.

Další oblasti: vyhrocené nepříznivé klima i  ve vztahu k  učiteli, 
kyberšikana, šíření nevhodného obsahu na internetu, ublížení na 
zdraví, požití alkoholu, apod.

INTERVENCE

Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ.

Témata a bloky jsou stejné jako v rámci komplexního programu 
prevence. Program se zaměřuje na skupiny žáků, u nichž jsou 
aktuálně či dlouhodobě ve zvýšené míře přítomny rizikové 
faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování.
V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga.
Program realizují zkušení lektoři.

Hlavní rizikové faktory:
Ve třídě už byla řešena šikana 1. – 2. stádia
Kyberšikana,
Riziko rasismu,
Poruchy příjmu potravy,
Drobná kriminalita,
Odmítnutí a vyřazení ve skupině,
Výrazně agresivní chování,
Vrstevnický tlak,
Nezdravé školní (třídní) klima.

Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ.

Indikovaná primární prevence se zaměřuje na jedince či menší 
skupinu, u  které se výrazně vyskytují rizikové faktory (viz výše), 
případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. 
Patří sem například šikana 3. - 4. stádia.
V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga.
Program realizují zkušení lektoři.

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 



JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY 
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1. VYPLŇTE objednávkový formulář (k  dispozici na 
webových stránkách www.majakops.cz).
Do formuláře uveďte údaje školy, vybrané programy pro 
Vaše třídy a  případné preference k  termínům realizace 
programů. 

2. ZAŠLETE objednávku na e-mail prevence@majakops.cz.
Obratem dostanete potvrzení o přijetí Vaší objednávky.
V  průběhu školního roku Vás pak s  dostatečným 
předstihem kontaktujeme s  návrhem smlouvy 
a s časovým harmonogramem realizace programů.

3. Po vzájemném schválení PODEPÍŠEME smlouvu 
o realizaci preventivních programů.

S jakýmikoli otázkami se na nás neváhejte obrátit!
Využít můžete i osobní konzultaci s vedoucím primární 
prevence na Vaší škole, který vám vysvětlí všechny 
podmínky spolupráce. 



za 3hodinový blok komplexního programu 
pro 1 třídní kolektiv (všeobecná, selektivní 
a  indikovaná prevence) a  za 3hodinový 
tematický preventivní program pro 2. stupeň 
ZŠ

za 1 vyučovací hodinu tematického semináře 
pro ZŠ

za 4hodinový Adaptační program nebo 
Klima třídy

 
za 3hodinový program Intervence (v případě 
získání grantu nižší cena)

CENA ZA PROGRAMY
A PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ

Ceny preventivních programů pro školní rok 2019/2020 
jsou uvedeny v následující výši:

Školy sídlící mimo Liberec hradí kromě ceny za program 
také příspěvek na cestovné lektorů (podrobnosti najdete 
na protější straně).

1 650 Kč

500 Kč

2 200 Kč

3 600 Kč

Vzdálenost
v km

1 100

2 170

3 240

4 340

5 470

6 600

7 730

8 individuální kalkulace

PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ
Příspěvek na cestovné se hradí za jednu cestu lektorů do místa realizace programu v jednom dni, bez ohledu na počet realizovaných 
programů či seminářů nebo počet lektorů.

Vratislavice nad Nisou, Chrastava, Stráž nad Nisou,
Mníšek, Dlouhý Most

Jablonec n. Nisou, Hodkovice n. Mohelkou,
Janov n. Nisou, Rýnovice

Lučany n. Nisou, Josefův Důl, Raspenava, Kokonín,
Dětřichov, Rychnov u Jablonce

Frýdlant, Turnov, Tanvald, Hrádek n. Nisou, Český Dub
Jablonné v Podještědí, Nové Město p. Smrkem, Hejnice, Višňová 

Mimoň, Cvikov, Rovensko, Stráž p. Ralskem 

Nový Bor, Železný Brod, Harrachov, Lomnice n. Popelkou,
Zákupy, Semily, Skalice u České Lípy

Česká Lípa, Žandov, Doksy, Jestřebí 

vzdálenější města a města mimo Liberecký kraj



NÁVAZNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY

Nízkoprahové kluby
Liberec, Nové Město pod Smrkem, Hrádek nad Nisou

Nízkoprahové kluby jsou otevřené všem mladým lidem 
ve věku 10 – 26 let, kteří potřebují pomoc a  podporu 
při řešení osobního problému, anebo jsou ohroženi 
společensky nepřijatelným a rizikovým chováním (rozpad 
rodiny, užívání drog, kriminalita, předčasné zahájení 
sexuálního života, šikana aj.). 
 
Naše služby jsou určeny dětem a  mládeži, která 
neorganizovaně tráví svůj volný čas, i mladým dospělým, 
kteří se potýkají s problémy se vstupem do samostatného 
života. 
 
Do klubu je možné přijít v rámci otevírací doby nebo si 
sjednat individuální konzultaci (nebo v doprovodu rodiče 
či pedagoga).

PORADENSTVÍ PŘI ŘEŠENÍ VÝCHOVNÝCH 
PROBLÉMŮ VE ŠKOLE A RODINĚ

Nabízíme poradenství v  oblastech řešení výchovných 
problémů žáků a  studentů doma i  ve škole, výskytu 
rizikového chování a agrese u dětí, konzultace k výběru 
poradenských, etopedických, psychologických, 
adiktologických a  terapeutických služeb na Liberecku 
a  souvisejících témat. Konzultace může být poskytnuta 
samotným rodičům, rodinám i  učitelům. Může 
proběhnout v  sídle MAJÁKu nebo na půdě školy za 
přítomnosti pedagogů a  školských poradenských 
pracovníků.
 
Rodiče nebo učitelé mohou očekávat krátkodobou 
pomoc a  podporu při řešení výchovných problémů, 
dostatek informací k  orientaci v  dané problematice 
a  ke kvalitnímu rozhodování včetně doporučení na síť 
navazujících služeb.

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
MLADISTVÝCH

Poradenský program poskytuje potřebnou pomoc 
a podporu mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se 
zákonem, i jejich rodinám. 
V  rámci programu poskytujeme individuální konzultace 
pro mladé lidi, kteří se dopustili deliktu a  chtějí svoji 
situaci řešit. Dále poskytujeme i  poradenství pro rodiče 
dětí a  mladistvých, kteří vykazují rizikové chování na 
hraně zákona nebo se dopustili trestné činnosti.

Cílem programu je umožnit, podpořit a  udržet změnu 
u  mladých lidí, která směřuje k  odklonu od kriminální 
kariéry. Individuální práce s klientem a rodinou může být 
v  tomto programu dlouhodobá. Program není právním 
poradenstvím!

Konzultace jsou poskytovány zdarma. Poradenské služby 
rodičům poskytujeme na základě pověření k  výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem 
Libereckého kraje dne 7. října 2013 č. OSV 276/2013/R.

Otevírací dobu nízkoprahových klubů, jednotlivé kontakty 
a další podrobnosti k návazným a poradenským službám 
najdete na našich webových stránkách www.majakops.cz, 
příp. se obraťte na mail info@majakops.cz.



SPOLUPRACUJEME

Při naší práci pravidelně spolupracujeme s dalšími odbornými institucemi a organizacemi v regionu. MAJÁK se účastní 
setkávání obecních, regionálních a krajských odborných pracovních skupin pro koordinaci a rozvoj preventivních služeb, 
služeb pro ohrožené děti a rodinu a pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na omamných a psychotropních látkách.

PRAVIDELNĚ SPOLUPRACUJEME S NÁSLEDUJÍCÍMI PARTNERY:

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec a Jablonec nad Nisou, Probační a mediační služba ČR – středisko Liberec, 
Krajský úřad Libereckého kraje – odbor sociálních věcí, Městská policie Liberec – prevence kriminality, Magistrát města 
Liberec – oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení kurátorské, Policie České republiky – Krajské ředitelství Liberec, 
oddělení informační kriminality, SVP Česká Lípa, SVP Čáp Liberec, Rodina v Centru - Nový Bor, NZDM Vafle - Nový Bor.

JSME ČLENY:

Česká asociace streetwork, z. s.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Asociace Comeniana
Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z. s.

NAŠI ČINNOST PRIMÁRNÍ PREVENCE PODPORUJÍ:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo zdravotnictví, 
Liberecký kraj, Statutární město Liberec, Nové Město pod Smrkem, F-nadace, Nadace Mezinárodní potřeby, Nadace 
Euronisa, Jednota bratrská - Ruprechtice, Jednota bratrská - Hrádek nad Nisou

a osobní dárci. 

KONTAKTY
PRO OBJEDNÁVÁNÍ, DOTAZY, KONZULTACE

Mgr. Jan Molnár
výkonný ředitel, vedoucí primární prevence
konzultace a dotazy
jan.molnar@majakops.cz
770 183 810

Ing. Petra Radová
koordinátorka prevence
koordinace smluv a termínů realizace programů
prevence@majakops.cz
778 533 195

MAJÁK o. p. s.
Konopná 776/8
Liberec 14
460 14

info@majakops.cz

www.majakops.cz



JEDNOTA BRATRSKÁ RUPRECHTICE

Sbor Jednoty bratrské v  Liberci založil v  roce 1999 
Maják o.p.s. na základě dlouhodobé vize práce 
s  mladou generací. Tato vize se naplňuje také např. 
skrze Křesťanskou základní školu a mateřskou školu J.A. 
Komenského v  Liberci-Růžodole, založenou z  popudu 
sboru již v roce 1992, Středisko volného času Narnie (od 
roku 2012) a řadu dalších jednorázových či pravidelných 
aktivit pro děti a mládež. 
S ohledem na rozvoj práce v celém regionu nese původní 
vizi dnes již pětice sborů Jednoty bratrské vzniklých 
působením původního libereckého sboru, jmenovitě 
sbory v Liberci-Ruprechticích, Růžodole a ve Vratislavicích 
n.N., v Chrastavě a v Hrádku n.N. Naše práce se zaměřuje na 
celý životní běh člověka. S rodiči a jejich dětmi pracujeme 
již od narození prostřednictvím rodinných center ve 
všech uvedených regionech. Propojujeme aktivity nejen 
vzdělávací a osvětové, ale také sociální práci, volnočasové 
kluby a komunitní život. Nezapomínáme ani na zralý věk 
a na řadě míst provozujeme kluby a různé činnosti pro 
dříve narozené. 
Tato práce je Jednotě bratrské (JB) vlastní již po několik 

staletí. Od svého vzniku v roce 1457 se JB zaměřovala 
výrazně na praktický křesťanský život. Zakládala školy, 
špitály i  sirotčince a  rozvíjela komunitní soběstačnou 
pospolitost zajištěnou nejen dary, ale též vlastním 
podnikáním. Dala naší zemi řadu významných 
písemností, mezi nejznámější patří Kralická Bible a spisy 
J.A. Komenského. Po násilném přerušení po událostech 
na Bílé hoře byla Jednota bratrská (pod názvem Moravští 
bratři) obnovena v  roce 1727 v nedalekém Ochranově 
v Sasku, odkud se velmi brzy rozšířila se svým způsobem 
služby do celého světa. Na mnoha místech v Karibiku, 
Jižní Africe, Jižní i Severní Americe, Grónsku atd. byla JB 
první, kdo přinesl místním kmenům a národům písmo 
pro jejich původní jazyky, vzdělání i dnes běžné sociální 
modely práce, a  to vše při maximálním zachování 
původních kultur. Pro svůj revoluční způsob práce byla 
v  té době od tradičních misií a koloniálních mocností 
na mnoha místech pronásledována. Dodnes však v řadě 
zapadlých koutů světa nalezneme odkazy na česká 
jména a Moravu. Do našich zemí se bratři vrátili v roce 
1866, když po krvavých prusko-rakouských válkách 
založili sirotčinec ve východních Čechách. Následovalo 
založení řady sborů zaměřených opět především na 
praktický křesťanský život v podobě vzdělávací a sociální 
práce. 
Po útisku v  době komunistického režimu se 
v  devadesátých letech vrátila Jednota bratrská velmi 
dynamicky do řady měst v  Čechách a  na Moravě. 
Charakteristiky její práce jsou stále stejné – zaměření 
na praktickou službu svému okolí vycházející z  živé 
křesťanské víry. Přestože má v  ČR pouze několik set 
členů, provozuje aktuálně 20 rodinných a  mateřských 

NAŠI ZAKLADATELÉ

center, 2 mateřské a  základní školy, 20 organizací 
věnujících se dětem a mládeži a 9 organizací pracujících 
se seniory. Podle aktuálních statistik má ročně mimo 
svou členskou základnu přes 50.000 klientů, z  toho 
zhruba 4000 pravidelných. 
Pro financování svých aktivit využíváme především darů 
fyzických a  právnických osob, granty a  příspěvky na 
podporu činnosti, které se snažíme doplňovat výtěžkem 
vlastního malého podnikání. V  roce 1995 jsme také 
založili Nadaci EURONISA, která od té doby rozdělila již 
35 milionů Kč mezi více než 1611 především sociálních 
a  vzdělávacích projektů nejen organizacím Jednoty 
bratrské. Tato nadace je také spolu se sborem JB 
v Liberci spoluzakladatelem Maják, o.p.s. 

Více informací naleznete na www.jbcr.cz.

Ing. Václav Čejka, Ph.D



NADACE EURONISA

Nadaci EURONISA založil v  roce 1995 tehdejší Sbor 
Jednoty bratrské v  Liberci (nástupcem zřizovatele je 
Jednota bratrská Liberec-Ruprechtice) s  cílem pomoci 
řešit závažné společenské problémy v  české části 
Euroregionu Nisa. Toto území se skládá z  Libereckého 
kraje a Šluknovského výběžku.

Zaměření pomoci
Již téměř čtvrtstoletí podporuje projekty a  činnost 
místních organizací v  sociální, kulturní a  vzdělávací 
oblasti, kde se snaží zlepšovat život tělesně a mentálně 
postižených, pomáhat starým, nemocným a opuštěným, 
podporovat prevenci sociálně-patologických jevů 
a v neposlední řadě napomáhat rozvoji místních komunit 
a vzájemné mezilidské péči.

Finanční podpora Euroregionu Nisa
Nadace EURONISA dlouhodobě spolupracuje s místními 
organizacemi zaměřujícími se na řešení těchto 
problémů. Do roku 2018 rozdělila granty v  celkové 
hodnotě přesahující 35 milionů korun mezi více než tři 
sta neziskových organizací.

Počátky sociálně preventivních programů
Od samotného svého vzniku považovala správní rada 
nadace za velmi důležitý směr své podpory mezi 
mládeží v sociálně preventivní činnosti. Proto již v září 
1996 započala projekt Regionálního centra mládeže 
– předchůdce budoucích nízkoprahových center. Už 
tehdy vyškolení lektoři navštívili jen za první rok 40 
základních a středních škol. V následujícím roce bylo již 
preventivními přednáškami osloveno 6300 posluchačů 
ze 47 škol Euroregionu Nisa! 
Z  důvodu její transformace dle nového zákona 
o nadacích a nadačních fondech bylo ale v roce 1998 
rozhodnuto o založení nové organizace cílící právě na 
výše uvedenou oblast pomoci mládeži. 
Vyjádříme-li se metaforou, tak společnost Maják 
o.p.s., vyšla doslova jako z  matčina lůna, a  dala se na 
samostatnou cestu. Že byla správná, nebylo po celou 
dobu její 20 leté samostatné činnosti pochyb. Nadace 
EURONISA jí jako správná maminka ale po celou dobu 
sledovala, podporovala, a když bylo potřeba, tak i podala 
pomocnou ruku. Nadace EURONISA byla hojným 
dárcem aktivit Majáku, ale zacílení podpory – pomoc 
mládeži v  oblasti prevence nikdy nikoho nenechalo 
na pochybách, že jsou to velice správně vynaložené 
finanční prostředky. 
V  roce 1999 dala Majáku do vínku toto: „informujte 
mladé lidi o hrozbách v podobě AIDS, drogové závislosti 
a  jiných sociálně patologických jevech, posilujte jejich 
odolnost vůči těmto vlivům a  veďte je ke zdravému 
a zodpovědnému způsobu života“. 
Pro všechny, kteří se na této pomoci v nadaci podíleli, 
ať už jako členové správní či dozorčí rady, zaměstnanci, 
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ale i třeba jako dobrovolníci, to může být velikou radostí, 
že mohli být u  zrodu a  i  průběžné podpory něčeho 
tak výjimečného, co mělo vliv na celou jednu generaci 
mladých lidí žijících v Euroregionu Nisa. Věřme, že 20 
let této organizace, je jako v  tom lidském pokolení 
věkem zralosti, a  že v  dalších letech Maják naváže na 
vše dobré, co se mu za jeho historii podařilo a Nadace 
EURONISA jistě bude i  nadále podporovatelkou jeho 
tolik společensky prospěšné činnosti.

Bc. Petr Dušák
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JIŽ DVACET LET SE DÁVÁME TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ.
DĚKUJEME, ŽE JSTE V TOM S NÁMI.


