
Kontakty na webové stránky s problematikou sociálně 
patologických jevů 

včetně odkazů na dotační programy pro děti a mládež rezortů a krajů 
 

Instituce Název Webová adresa
MŠMT – Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
(http://www.msmt.cz) 

Dokumenty 
(Strategie prevence ….) 
Podpůrné programy 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-13 
(http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/2005_2008web.doc
http://www.msmt.cz/vzdelavani/pro-odborniky-12 
 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) - 
Informační centrum pro mládež 
(http://www.icm.cz) 

Internetová databáze 
sociálně patologických 
jevů. 

http://www.icm.cz/taxonomy_menu/4/16 
 

IPPP - Institut pedagogicko 
psychologického poradenství ČR 
(http://www.ippp.cz 

Agentura pro certifikace http://www.ac.ippp.cz 

IPPP - Institut pedagogicko 
psychologického poradenství ČR 
(http://www.ippp.cz) 

Seznam poskytovatelů 
služeb. 

http://www.ippp.cz/ 
(KONTAKTY – IPPP, Pedagogicko psychologické poradny, Speciálně pedagogické centra, Střediska výchovné 
péče, Poskytovatelé služeb pro děti a mládež)  

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) - 
Informační centrum pro mládež 
(http://www.icm.cz) 

Adresář organizací 
poskytujících služby 
v oblasti primární 
prevence. 

http://www.icm.cz/primarni-prevence-adresar-organizaci 
 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) - 
Informační centrum pro mládež 
(http://www.icm.cz) 

Poradny pro děti a 
mládež. 

http://www.icm.cz/search/node/Poradny+pro+d%C4%9Bti+a+m
 

Instituce Název Webová adresa
NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) - 
Informační centrum pro mládež 
(http://www.icm.cz) 

Adresář středisek pro 
volný čas dětí a mládeže 
v ČR. 

http://www.icm.cz/files/Adresář%20SVČ%20k%2031.12.%202006.xls
 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) - 
Informační centrum pro mládež 
(http://www.icm.cz) 

Adresář vybraných NNO 
dětí a mládeže a dalších 
organizací pracujících 
s dětmi a mládeží. 

http://www.nidm.cz/prilohy/vol_cas/vc_anno.pdf 
 
 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) - 
Informační centrum pro mládež 
(http://www.icm.cz) 

Webové stránky 
organizací. 

http://www.icm.cz/search/node/webov%C3%A9+str%C3%A1nky+organizac%C3%AD

MŠMT – Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
(http://www.msmt.cz) 

„Program proti 
šikanování a násilí ve 
školách a školských 
zařízeních“ 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-program-proti-sikanovani
 
 

SZÚ - Státní zdravotní ústav (Centrum 
zdraví a životních podmínek) 
(http://www.szu.cz) 

Škola podporující zdraví http://www.nszm.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=3823 
 

SZÚ - Státní zdravotní ústav (Centrum 
zdraví a životních podmínek) 
(http://www.szu.cz) 
 

Odborná skupina 
prevence závislostí 

http://www.szu.cz/drogy/index.htm 

VÚP - Výzkumný ústav pedagogický v 
Praze 

Sociálně patologické 
jevy na internetu. 

http://www.vuppraha.cz/aktualita/1/44 
http://pdpzv.vuppraha.cz/index.php?p=pdp&u=PDP_uvod 



(http://www.vuppraha.cz) (příručka příkladů dobré 
praxe) 
 

 

Instituce Název Webová adresa
NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) - 
Informační centrum pro mládež 
(http://www.icm.cz) 

Volný čas a sport 
(odkazy na sportovní 
asociace, svazy a jiné 
zajímavé informace ze 
světa sportu). 

http://www.icm.cz/kontakt-1 
(http://www.icm.cz/taxonomy_menu/4/14) 
 

ÚIV - Ústav pro informace ve 
vzdělávání (http://www.uiv.cz) 

Rychlá šetření  
                       1/2006 
 
                       1/2007:  

http://www.uiv.cz/rubrika/442  
http://www.uiv.cz/soubor/2309        http://www.uiv.cz/soubor/2307
 
http://www.uiv.cz/soubor/2674        http://www.uiv.cz/soubor/2673

ČŠI - Česká školní inspekce 
(http://www.csicr.cz) 

Výroční zpráva České 
školní inspekce za školní 
rok 2005/2006. 

http://www.csicr.cz/upload/vyrocni_zprava_2005-2006.pdf 

DZS - Dům zahraničních služeb 
MŠMT 
(http://www.dsz.cz) 

Adresář domácích a 
zahraničních kontaktů. 

http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=603 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) 

Dotační programy pro 
děti a mládež - MŠMT 

http://www.nidm.cz/prilohy/granty/programy_msmt.pdf 
 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) 

Dotační programy pro 
děti a mládež – NNO 
2008 

http://www.nidm.cz/prilohy/vol_cas/dotacniprogramy_2008.pdf
 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) 

Dotační programy pro 
děti a mládež - MK 

http://www.nidm.cz/prilohy/granty/granty_mk.pdf 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz) 

Dotační programy pro 
děti a mládež - MŽP 

http://www.nidm.cz/prilohy/granty/granty_mzp.pdf 
 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz 

Dotace pro děti a mládež 
poskytované kraji 

http://www.nidm.cz/c_projekty.php 
 

NIDM - Národní institut dětí a 
mládeže (http://www.nidm.cz 

Dotace pro děti a mládež 
poskytované jinými 
subjekty  

http://www.nidm.cz/prilohy/zdroje.pdf 
 

Instituce Název Webová adresa
NIDV - Národní institut  dalšího 
vzdělávání 
(http://www.nidv.cz)  
 

Programová nabídka 
vzdělávacích akcí (další 
vládní priority). 

http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/programova-nabidka.ep/
 

Vzdělávací a informační portál pro 
základní a střední školy ŠKOLA 
ONLINE 
(http://www.skolaonline.cz) 

Sociálně patologické 
jevy, rámcové vzdělávací 
programy 

http://www.skolaonline.cz/ 

Česká škola - web pro základní a 
střední školy 
(http://www.ceska.skola.cz) 

Sociálně patologické 
jevy. 

http://www.ceskaskola.cz/Hledani/Default.asp?EXPS=patologick&SearchType=R1
(http://www.ceskaskola.cz/) 

Ministerstvo vnitra České republiky Prevence kriminality http://www.mvcr.cz/prevence/system/pojmy/1.1.htm 
Ministerstvo vnitra České republiky Dokumenty z oblasti 

prevence kriminality 
http://www.mvcr.cz/prevence/priority/index.html 

MV ČR - Ministerstvo vnitra ČR (odb. 
bezp. polit.) 
(http://www.mvcr) 

Komerční sexuální 
zneužívání dětí. 

http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=5489 

MV ČR - Ministerstvo vnitra ČR (odb. 
bezp. polit.) 
(http://www.mvcr) 

Podpora a ochrana obětí 
obchodování s lidmi v 
České republice. 

http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=5487 
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=9471 



MV ČR - Ministerstvo vnitra ČR  
(http://www.mvcr) 

Adresář pracovišť 
preventivně 
informačních skupin 
Policie České republiky 

http://www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adresar.html 

MV ČR - Ministerstvo vnitra ČR  
(http://www.mvcr) 

Kombinovaný uzel pro 
bezpečnější internet 
(Safer Internet Day). 

http://www.mvcr.cz/eunie/programy/safer_netplus.html 
http://www.saferinternet.cz/inquiry.asp?idq=21&idk=1&vote=done

Poradní a pracovní orgán vlády České 
republiky 
(http://www.vlada.cz) 
 

Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové 
politiky 

http://www.vlada.cz/cs/rvk/rkpp/rvkpp_uvod.html 

Instituce Název Webová adresa
Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky 
(http://www.vlada.cz) 

Odborné publikace – 
monografie, metodika, 
výzkumné zprávy 

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=205 

Národní monitorovací středisko pro 
drogy a drogové závislosti 

Informační portál o 
ilegálních a legálních 
drogách 

http://www.drogy-info.cz/ 

Informační centrum OSN v Praze Národní program boje 
proti AIDS v České 
republice 

www.aids-hiv.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


