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PODPOROVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

je nový projekt občanského Sdružení Práh. 
Jeho cílem je podpora mladých lidí s duševním onemoc-
něním při zvládání jejich těžkostí během studia nebo při 
zvládání obtíží spojených s přípravou na nové či přeruše-
né studium.

Projekt zahrnuje aktivity:
- prevence
- přímá podpora
- rozvinutí podpůrné sítě

PREVENCE

Aktivity určené žákům středních škol a jejich pedagogům, 
které probíhají formou seminářů a interaktivních worksho-
pů. Workshop je dvouhodinový a jeho cíle jsou:
 
-   přispět k orientaci v problematice duševních onemoc-
nění.
-   umět pojmenovat varovné příznaky a znát možné 
dopady onemocnění na studium.
-   získat přehled o formách a možnostech podpory.

Seminář lze domluvit i pro samotné pedagogy a metodi-
ky prevence, kterým může být nápomocen jak v samot-
né práci s nemocným žákem, tak v oblasti výchovy proti 
projevům stigmatizace těchto žáků. Seminář je možné 
přizpůsobit konkrétní zakázce školy.

PODPORA

Přímá a individuální práce s klientem, v problematických 
situacích osobního života se vztahem ke vzdělávání. 
Cílem je pomoc při udržení se v systému vzdělávání, při 
dokončení školní docházky, nebo při návratu do systému 
vzdělávání. Zahrnuje komunikaci s rodinou, osobami 
blízkými a pedagogy, kteří tvoří nejbližší okolí žáka.
Realizována formou:  

- poradenství
- dlouhodobého individuálního podpůrného programu 
- podpůrné skupiny
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KOMU SLUŽBU NABÍZÍME

-    žákům středních a vysokých škol a učilišť s psychic-
kými problémy nebo duševním onemocněním s cílem 
pomoci jim udržet se v systému vzdělávání, nebo se do 
něj navrátit.

-   všem pracovníkům škol a školských zařízení, kteří se 
s žáky s psychickými problémy nebo s duševním 
onemocněním setkávají nebo jsou při jejich vzdělávání 
angažováni

-   rodičům žáků s psychickými problémy nebo s dušev-
ním onemocněním (efektivní podpora žáka zahrnuje také 
podporu jeho nejbližšího okolí)

PARTNEŘI PROJEKTU

Psychiatrická klinika FN Brno Bohunice
- poskytuje odborné metodické vedení
- zajišťuje diagnostiku kognitivních funkcí klientů Sdruže-
ní Práh

Ledovec, o.s.
- podílí se na vzdělání a konzultacích pro tým projektu 
včetně lektorů ve specifických dovednostech souvisejí-
cích s prací ve školách
- poskytuje zkušenosti z vlastní realizace projektu 
Podporované vzdělávání pro studenty s duševním 
onemocněním v plzeňském regionu.

KONTAKTY A ONLINE PORADNA

Mgr. Hana Komínková 
Koordinátorka projektových aktivit 
Tel.: 539 051 128, 607 780 127 
E-mail: hana.kominkova@prah-brno.cz 
Mgr. Renáta Barčiaková 
Poradce – case manager 
Tel.: 539 051 127, 734 850 546
E-mail: renata.barciakova@prah-brno.cz 

ON-LINE PORADNA – je určená všem žákům, pedago-
gům a rodičům. Slouží pouze k poskytnutí základních 
informací v problematice. V případě jiných než duševních 
onemocnění pak k poskytnutí kontaktů na specializova-
ná pracoviště. Pro hlubší orientaci v problematice je 
nutné si domluvit individuální schůzku. Kontaktní email 
pro poradnu je normalnestuduju@prah-brno.cz
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PODPŮRNÁ SÍŤ

Cílem je vytvořit síť odborníků z různých profesí 
pro podporu při vzdělávání lidí s duševním 
onemocněním.
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