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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY EXTREMISMU
Lektoři: Bc. Dušan VANĚK, Jan VALIŠ, DiS
Zkušení lektoři svojí přednáškou doplňují výuku na ZŠ, SŠ, SPŠ, SOU a gymnáziích o
poznatky týkající se extremismu. Zároveň upozorňují na právní aspekty u této
problematiky a nenávistné jednání ve společnosti.Důležitá je i diskuse. Oba lektoři
dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízení a tak využívají svých
bohatých znalostí a diskuse jim také není cizí.

2. DIVÁCKÉ NÁSILÍ
Lektor: Bc. Pavel REICH /alternuje Jan VALIŠ,Dis
Bývalý policista. V současné době pracuje jakobezpečnostní ředitel ve fa.G4S, a.s. Pracuje i
s fotbalovou reprezentací ČR a tak vždy zaujme děti a mládež zajímavým vyprávěním.
Zároveň však poukazuje na nebezpečí, které může čekat na žáky a studenty na stadionech i
mimo ně v souvislosti s protiprávní činností fotbalových výtržníků. Upozorňuje na
právní aspekty v souvislosti s tzv. diváckým násilím a probere s cílovou skupinou nenávistné
jednání ve společnosti.

Braňme naše svobody!
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3. INTERNETOVÁ PREVENCE , STALKING /KYBERSTALKING
Lektor: Bc. David LEBEDA
Bývalý policista. V první části přednášky lektor probere s žáky či studenty pojmy: sexting.
kyberšikana, kybergrooming, netolismus, soukromí, cookie, selfie apod. Zároveň se zaměří
na související trestnou činnost: stalking, mravní ohrožování mládeže, pohlavní zneužití,
znásilnění, loupež, krádež atd. Lektorská činnost je doplněna o filmové komentované
ukázky, u kterých cílová skupina sama hledá chyby, kterých se herci v ukázkách dopustí.
Důležitá je diskuse během celé přednášky. V druhé části se lektorvěnuje kyberstalkiugu.
Požadavky: PC nebo notebook, interaktivní tabule, zvuk. Cena: zdarma!
Cílová skupina: žáci 8 a 9 ročníků ZŠ, studenti SŠ, SPŠ, SOU a gymnázií,
doba trvání přednášky: 2x 45 min.
Objednávky cestou e-mailové pošty:

lebeda@imperativ.cz
Prosím do objednávky uveďte své kontaktní údaje. Získáte zároveň kontakt na lektory.

Pokud musíte využívat služeb jen od organizací s tzv. „certifikací MŠMT“
a máte zájem o přednášku na téma: Extremismus a kriminalita z nenávisti,
externí lektor Bc. David LEBEDA, (OSVČ, Ič: 76569837) kontaktujte prosím
zapsaný spolek PREVALIS,z.s. http://www.prevalis.org/ , kontakt: Telefon: +420
777 763 579, E-mail:prevalis@prevalis.org
V současné době jsou přednášky hrazené z grantu MHMP, oddělení
prevence, odboru Zdravotnictví, sociální péče a prevence. To se však může
bohužel od příštího roku změnit!
V Praze dne 3.4.2018
Bc. David LEBEDA
předseda Imperativ, z. s.

Braňme naše svobody!

