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Primární prevence rizikového chování se v  současné 
době stává stále významnějším faktorem při práci s dět-
mi a dospívajícími. Nestátní nezisková organizace SCAN, 
z. s., společně se svými partnery – Klinikou adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze a Hlavním městem Prahou – re-
alizovaly ve dnech 17. a  18. října 2022 již XIX. ročník 
mezinárodní konference Primární prevence rizikového 
chování. Konference se opět konala v reprezentativních 
prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Letošní hlavní téma 
jsme nazvali Perspektivy a  milníky rozvoje národního 
systému školské prevence rizikového chování. Hlavní 
téma, které akcentovalo stěžejní otázky, jež trápí zejm. 
školské prostředí v rámci rizikového chování, bylo pod-
pořeno třemi hlavními podtématy: i) Propojování svě-
tů on-off line primární prevence, ii) Nástroje prevence 
v on-off line prostředí a iii) Prevence v oblasti duševního 
zdraví u dětí a dospívajících.

Konferenci zahájil proděkan pro nelékařské studijní pro-
gramy a celoživotní vzdělání prof. PhDr. Michal Miovský, 
Ph.D. (foto 1), který představil i úvodní hosty konference. 
Těmi byli Mgr. Jan Mareš, MBA (foto 2), Ing. Pavel Pavlík 
(statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro 
oblast zdravotnictví; foto 3) a národní protidrogový koor-
dinátor Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. (foto 4).

Po ukončení úvodních slov pozvaných hostů následoval 
v hlavním sále blok věnovaný stěžejnímu preventivnímu 
programu, který vznikal několik let a na konferenci byl 
slavnostně představen – IPREV (Interaktivní platforma 
podpory duševního zdraví a prevence rizikového chová-
ní). Jedná se o unikátní evropský projekt, který se stává 
středobodem informací o efektivních a dostupných pre-
ventivních programech a jejich realizátorech. Primárně 
je určen pro školní metodiky prevence a  další profesi-
onály, kteří se věnují zejm. problematice primární pre-
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vence. IPREV, jako nový systémový nástroj preventivní 
práce, plní v podstatě funkci národní databanky ověře-
ných nástrojů pro prevenci a je současně i jejich imple-
mentační podporou. V  úvodním bloku se přednášející 
rovněž věnovali otázkám systémové podpory vzdělávání 
preventivních pracovníků a kvalitě tohoto vzdělávání.

Po stěžejním úvodním bloku už následoval odborný pro-
gram v  dalších třech sekcích. Ty se věnovaly otázkám 
prevence duševního zdraví dětí a  dospívajících, aktuál-
ním trendům v  primární prevenci rizikového chování, 
agresivním projevům a  násilí včetně zvládání takových 
situací. Konference se zaměřila i na tzv. nelátkové problé-
my – digitální wellbeing a rizika kyberprostoru. Výzkum 
a vědu v oblasti prevence rizikového chování zastupovali 
odborníci z katedry psychologie FF Univerzity Palackého 
v Olomouci. Ti se věnovali výzkumnému uchopení riziko-
vého chování u adolescentů.

Profesionálové v prevenci se v první konferenční den sešli 
i na uzavřené jednání své odborné společnosti – OSPRCH.

Druhý konferenční den byl spojen s XIII. ročníkem Praž-
ského fóra primární prevence. První blok se věnoval té-
matům, která přednesli klíčoví aktéři v PPRCH. Následo-
vala témata duševního zdraví v  praxi školy a  opět jsme 
pokračovali v  představování aktuálních trendů v  oboru 
primární prevence. Velmi specifický byl blok, který se 
tematicky zaměřil na pomoc v  krizi a  na bezpečí žáků. 
Téma věnované problematice sebevražd u  dětí bylo po-
sluchači velmi oceňované. Jednalo se o  téma, o  které je 
mimořádný zájem, a určitě by bylo vhodné jej dále roz-
pracovat a věnovat se mu.

Druhý společný konferenční den ale přinesl i další zají-
mavá témata – role sociálního pedagoga v interakci mezi 
školou a rodinou, přesahy a propojení prevence krimina-
lity a primární prevence rizikového chování a samozřej-

mě i interdisciplinární spolupráce v péči o zdravý vývoj 
dětí a dospívajících.

Program konference byl velmi pestrý, programovému 
týmu se podařilo sestavit velmi zajímavé a  přínosné 
spektrum příspěvků. Posluchačům konference jsme za 
dva dny nabídli celkem 49 přednášek a workshopů, které 
pro ně připravilo 78 profesionálů z  oborů, jichž se pri-
mární prevence týká, nebo kteří v rámci výkonu své pro-
fese pečují o děti a dospívající.

Projekt konference byl realizován za finanční podpory 
Krajského úřadu Středočeského kraje, Úřadu vlády České 
republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové poli-
tiky, Hlavního města Prahy, Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Karlovy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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