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Dostáváš se často do konfliktu s pravidly? 

Řešíš konflikty hlavně násilím, nebo agresí? 

Máš kurátora? 

Už tě nebaví poslouchat, že by ses měl/a chovat jinak? 

Pokud máš pocit, že ti některé tvoje chování přináší potíže nebo problémy doma, 

ve škole nebo mezi kamarády. Nabízíme ti možnost s tím něco udělat. Společně 

můžeme hledat cestu, jak je možné to změnit, stačí mít odvahu. 

Co tě čeká: 

Můžeš otevřeně a v bezpečí hovořit o chování, které ti přináší potíže. Můžeme 

společně hledat cestu ke změně.  

Dále ti nabízíme: 

 setkání s někým, kdo nehodnotí tvé chování 

 možnost dozvědět se nové informace jinak než ve škole  

 možnost lépe poznat sám sebe, své silné a slabé stránky a zjistit, jak tě 

vnímají ostatní 

a taky můžeš zažít 

 akci venku v přírodě, která je plná zážitků a zábavy nebo exkurzi na 

nějaké zajímavé místo 

 pravidelné setkávání se skupinou vrstevníků, kteří usilují o stejnou změnu 

a od kterých můžeš mít podporu



 
 

 

 

 ODVAHA KE ZMĚNĚ je Program Sekundární Prevence Centra Sociálních Služeb 

Ostrava o.p.s. 

Tento program je určený dětem a mladým lidem ve věku 10 – 18 let, kteří se 

dostali do střetu s obecnými pravidly nebo se zákonem, mají kurátora pro děti 

a mládež, nebo probačního pracovníka a žijí na území Statutárního města 

Ostravy.  

Máš odvahu, tak napiš nebo zavolej anebo požádej někoho, ať to udělá pro 

tebe. 

Jiří Volný, koordinátor programu 

tel.: 774 789 844, email: sekundarni.prevence@css-ostrava.cz 

www.css-ostrava.cz 

 

Můžeš nás také najít na adrese, ale je lepší se ozvat dopředu 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 

Bohumínská 452/50 

710 00 Slezská Ostrava 

(v prostorách Krizového centra pro děti a rodinu) 

 

 

NEBUDEŠ MNE POTŘEBOVAT – SLOŽ SI ASPOŇ VLAŠTOVKU 


