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PLENÁRNÍ SCHŮZE  

Plenární schůze SPRSV se konala dne 11. 10. 2018 v Pardubicích. Přítomno nebo zastoupeno je 22 členů ze 69 členů 

s hlasovacím právem dle stanov a vnitřních směrnic SPRSV, 25 hlasovalo následně elektronicky, celkem hlasovalo 47 členů, 

což je 68 %, plenární schůze byla usnášení schopná. 

 

PROGRAMY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST  

26. celostátní kongres k sexuální výchově   

Kongres se opět konal v hotelu Labe v Pardubicích ve dnech 11. – 12 října 2018 a pořádala ho Společnost pro plánování 

rodiny a sexuální výchovu spolu s Ústavem sociální práce UHK a Sexuologickou společností ČLK pod záštitou rektora 

Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D. a primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta. 

Prezidentem kongresu byl MUDr. Ivo Procházka, CSc. V programu zaznělo 24 referátů z různých oborů. 

 

       
 

8. moravský regionální kongres k sexuální výchově 

Moravský regionální kongres k sexuální výchově se konal v úterý 6. března 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc. Záštitu nad akcí laskavě převzali prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., 

děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a primátor Statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonín 

Staněk, Ph.D., odborných sdělení bylo 8, části kongresu se se zájmem zúčastnili i studenti spolupořádající univerzity. 

 

Nepřinesl tě čáp 

Nabídku seminářů Nepřinesl tě čáp, aneb jak mluvit s dětmi o sexualitě, opět využili i pěstouni. Pod názvem „Rostu, 

vyrůstám, dospívám" z cyklu "Svět očima dítěte" přednáší PhDr. Lenka Šilerová pro Barevný svět dětí. 
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PROGRAMY A PROJEKTY MLADÝCH  

Peer program – vrstevnické vzdělávání  

Program je cílen primárně na mládež ve věku střední školy, sekundárně na mládež dalších věkových kategorií – 

posledních ročníků ZŠ, ale také na mládež ve věku VOŠ a VŠ. V roce 2018 Společnost pro plánování rodiny a sexuální 

výchovu uskutečnila v rámci tohoto projektu celkem 3 školící seminářů pro 68 mladých lidí.   

Základní semináře  

Vzdělávacích seminářů „3 dny s netopeery“, které se konaly ve dnech 12. – 14. 2. 2018 a 14. – 16. 2. 2018 se 

zúčastnilo celkem 49 nováčků z celé České republiky a 8 pokročilých, kteří semináře pomáhali vést. 49 nováčků se 

přidalo ke stávající síti 99 aktivistů. Oba semináře byly zaměřeny na prevenci HIV/AIDS, ve druhém byla posílena výuka 

komunikace. 

 

Obsahem základního semináře jsou především základní fakta o HIV/AIDS, beseda s HIV pozitivním člověkem, 

základy didaktiky a komunikačních dovedností (v druhém termínu je komunikačním dovednostem věnováno 

více času), příprava vlastní besedy, zkouška besedy pod supervizí, besedy s odborníky. Při přípravě semináře 

jsou voleny takové metody, aby mladí lidé byli po celou dobu semináře aktivními účastníky. Absolventi 

minulých ročníků se aktivně zapojují do přípravy i vedení seminářů, i zde je tedy používán princip 

vrstevnického vzdělávání pod supervizí pedagoga  

 Po absolvování semináře každý z účastníků zná minimálně 3 způsoby přenosu viru HIV, minimálně 3 způsoby ochrany, 

minimálně 3 testovací místa a umí vyvrátit nejrozšířenější mýty týkající se viru HIV. Vzhledem k využívání prvků zážitkové 

pedagogiky jsou absolventi motivováni ke změně chování žádoucím směrem i k  předávání získaných poznatků svým 

vrstevníkům.  

Mimo předání informací je důležitou součástí seminářů také nácvik praktických dovedností, především komunikace, vedoucí 

ke změnám v chování (BCC) i nácvik používání kondomu. V letošním roce byl opět v druhém běhu posílen výcvik 

v komunikačních dovednostech o prvky nenásilné komunikace. 

Na závěr semináře se všichni účastníci pokusili o provedení cvičné besedy před publikem složeným z účastníků 

a organizátorů. Beseda je sledována, v jejím průběhu jsou odstraňovány nedostatky, účastníkům je dána zpětná vazba. 

 

      
 

Základní, ale i další znalosti byly ověřeny vstupními a výstupními znalostními testy. Průměrné bodové navýšení je o 

6,70 u prvního běhu a o 5,57 u běhu druhého.  U většiny účastníků se výsledky výstupního testu blížily v základní části 

maximu možných bodů, průměr u prvního běhu byl 22 bodů a druhého 20,5 z maxima 25 bodů (test obsahuje základní a 

rozšiřující část, v základní části dosáhli téměř všichni maxima). 
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cvičná beseda      beseda s HIV+ lektorem 

 

Dotazníkové šetření o spokojenosti se seminářem (1-5 na pětibodové škále – 1 nejlepší)  

 

HODNOCENÍ PRŮMĚR - I. BĚH 

PRŮMĚR - II. BĚH 

Celkové hodnocení semináře 1,41 1,45 

Dosažení očekávání 1,35 1,50 

Odborný obsah 1,39 1,27 

Organizace 1,39 1,55 

Metody 1,17 1,32 

Ubytování 2,00 1,64 

Stravování 1,43 1,57 

Doprava 1,74 2,00 

   

 

      
ochutnávka dalších témat (antikoncepce)   cvičná beseda 
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Rozšiřující vzdělávání - Maják 

Rozšiřujícího semináře, který stejně jako semináře základní, byl pořádán ve spolupráci s DDM Prahy 6, 

který poskytl zejména prostory, se zúčastnilo 10 lidí a byl realizován 8. – 10. června v Praze. 

V rozšiřujícím kurzu proběhly supervize jednotlivých besed, které pokračují on-line. Všichni účastníci splnili 

rozšiřující testy v rozsahu akreditovaného programu pro učitele „HIV pro pedagogy“. Na pokračovacím 

semináři na problematiku HIV navázalo téma antikoncepce. 

 

 

      
 

Besedy 

Celkem za rok 2018 naši vrstevničtí vzdělavatelé uspořádali 33 besed, kterých se účastnilo 720 posluchačů. Na každou 

besedu jsou aktivisté vybaveni letáky pro předání základních informací v papírové podobě a kondomy pro nácvik 

nasazování kondomu.  

 

Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV  
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DALŠÍ PROGRAMY A PROJEKTY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY  

Aktuální statistiky k HIV  

Pokračuje projekt Motivace pedagogických a dalších pracovníků k prevenci HIV prostřednictvím 

aktuálních statistických údajů. Hlavním cílem tohoto projektu je celkové zvýšení informovanosti o stavu 

a vývoji problematiky HIV/AIDS v České republice s hlavním zaměřením na pedagogické pracovníky 

na školách všech typů a stupňů.   

Statistiky pravidelně odebírá téměř 500 především školských zařízení, jednorázově jsou zasílány 

na všechny školy v ČR s výjimkou těch, které projevily přání žádné informace nedostávat. 

Zjednodušená podoba všech statistik je také dostupná na webových stránkách SPRSV.  

 

Miroslav Hlavatý, koordinátor projektu  

  

www.planovanirodiny.cz  

Od roku 2018 funguje nový web, jeho návštěvnost se pomalu zvyšuje. Na webu postupně doplňujeme sborníky z kongresů 

i další informace. 

 

Poradna  

V rámci webu pokračuje i internetové poradenství. Spektrum dotazů je poměrně široké, od gynekologie přes sexuologii, 

právo až po výchovné problémy.  Odborné poradenství poskytují odborníci – členové naší Společnosti bez nároku na 

odměnu.  

 

Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV    

  

  

ÚČAST SPRSV NA DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH  

Den zdraví 

Den zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého oslavil první půlkulaté výročí. Dne 11. dubna 2018 se v aule 

Pedagogické fakulty UP uskutečnil již 7. ročník interaktivní vzdělávací konference Den zdraví na Pedagogické fakultě. 

Letošní ročník nesl podtitul Digitální zdravotní gramotnost a výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví.  

 

Vánoce a zdraví  

I letos přinesla interaktivní vzdělávací akce Vánoce a zdraví řadu zajímavých přednášek a workshopů. S podtitulem 
Výživa a zdraví akci uspořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Také 

na této akci SPRSV zastoupila doc. Michaela Hřivnová. 
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PODPOŘENÉ PROJEKTY  

✓ Hlavní město Praha podpořilo projekt Motivace pedagogických a dalších pracovníků k prevenci HIV 

prostřednictvím aktuálních statistických údajů částkou 11 000 Kč, číslo smlouvy DOT/04/03/006933/2018. 

✓ Projekt Netopeer  - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, byl podpořen 

firmou GSK pro roky 2017 a 2018 částkou 100 000,- Kč a pro roky 2018 a 2019 částkou 75 000,- Kč.   

✓ Realizaci projektu Motivace mladých lidí k prevenci HIV prostřednictvím aktuálních statistických údajů 

podpořila Nadace ČEZ částkou 200 000,- Kč. 

  

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018  

 

Celkové příjmy společnosti za rok 2018 činily 638.289,97 Kč 

 

Na nich se podílely tržby z prodeje služeb ve výši 251.563,85 Kč 
Z toho: reklama, inzerce 67.177,00 Kč 
             kongres Pardubice, MRK 89.596,85 Kč 
             účastnické poplatky konf. zdravotníků  50.790,00 Kč 
             přednášky, vzdělávání  44.000,00 Kč 
  
Přijaté členské příspěvky  33.042,26 Kč 
  
Přijaté dary a příspěvky celkem 341.190,12 Kč 
Z toho: dary od fyzických osob 23.953,12 Kč 
Z toho: dary a příspěvky od právnických osob 317.237,00 Kč 
         z toho:       GSK s.r.o. 111.000,00 Kč 
                           Nadace ČEZ 200.000,00 Kč 
                           Gyn. Mariánské lázně 3.000,00 Kč 
                           Nadace VIA  1.960,00 Kč  
                           GIVT.cz s.r.o. 1.277,00 Kč 
  
Grant Hl. města Praha 11.000,00 Kč 
  
Prodej publikací „Ty jsi holka, já jsem kluk“ 1.400,00 Kč 
Zbývající část výnosů tvoří přijaté bankovní úroky.  
  
Celkové náklady společnosti za rok 2018 činily  603.141,91 Kč 
  
Na nich se podílely nakoupené služby 352.450,24 Kč 
Z toho: ubytování, pronájem prostor 54.978,00 Kč 
             nájemné a s tím spojené služby 81.284,00 Kč 
             poradenství, přednášky 69.404,00 Kč 
             telefony, internet, poštovné www 19.247,59 Kč 
             náklady spojené s pořádanými akcemi 40.583,43 Kč 
             ekonomickoprávní servis  84.000,00 Kč 
  
Osobní náklady činily 159.400,00 Kč 
Z toho: OON 159.400,00 Kč  
  
Spotřeba materiálu celkem 41.826,76 Kč 
Z toho: publikace a sborníky 12.916,76 Kč 
             kancelářské potřeby, drobný majetek 13.889,78 Kč 
             potraviny na akce 15.020,22 Kč 
  
Ostatní služby činily 6.114,22 Kč 
Z toho: cestovné 3.161,00 Kč 
Odpis pohledávek 43.129,16 Kč 
  

Hospodářský výsledek za rok 2018 – zisk ve výši 35.148,06 Kč. 
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Celková aktiva (netto) společnosti ke dni 31.12.2018 činila částku 181 tis. Kč, z toho:  

o finanční majetek (pokladna, bankovní účty) 165 tis .Kč 

o pohledávky 10 tis. Kč  

Hmotný majetek společnosti představuje částku 427 tis. Kč a je zcela odepsán. 

 

Společnost ke dni 31.12.2018 nemá závazky z obchodního styku, závazky vůči státu – srážková daň byla ke dni 

31.1.2019 vyrovnána. Závazky vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění společnost nemá. Ode dne 3.2.2016 není 

společnost plátcem DPH. Za rok 2018 byla zpracována řádná účetní závěrka a ve stanovených termínech podáno 

daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – daňová povinnost k této dani za rok 2018 nevznikla.  

 

Ing. Milan Kamler, účetní  

 

ZÁPIS O REVIZI FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPRSV ZA ROK 2018   

Finanční hospodaření SPRSV bylo prováděno v souladu se zákony České republiky a veškerá předložená dokumentace je 

v naprostém pořádku bez zjištěných nesrovnalostí. Dle příslušných zákonných ustanovení postačuje toto vyjádření a není 

zapotřebí provádět další externí audit profesionální firmou, která by dále ještě více zatěžovala rozpočet SPRSV. Celkový 

stav finančního hospodaření se začleňuje jako součást výroční zprávy za rok 2018. 

 

PaedDr. Josef Rydlo, předseda kontrolní komise  

 

PLENÁRNÍ SCHŮZE DNE 10. 10. 2019 V PARDUBICÍCH  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomno nebo zastoupeno bylo 16 členů ze 42 členů s hlasovacím právem dle stanov a vnitřních 

směrnic SPRSV, 14 hlasovalo následně elektronicky, celkem hlasovalo 30 členů, což je 71, 43 %, 

plenární schůze byla usnášeníschopná. 

Program 

1. Volba návrhové komise: Zvoleni byli Tereza Lubasová, Miroslav Mitlöhner a Albína Malinová. 

2. Výroční zpráva o činnosti organizace (Prouzová). 

3. Zpráva o hospodaření a revizní zpráva za rok 2018(Prouzová). 

4. Návrh plánu a rozpočtu na následující období, poděkování dárcům a dobrovolníkům (Prouzová). 

5. Další průběh členství v IPPF. 

6. Kancelář SPRSV – průběh. 

7. Ukončení členství pro neplacení příspěvků. 

8. Diskuse. 

Usnesení 

Členská schůze schvaluje: 

1. výroční zprávu za rok 2018; 

2. zprávu o hospodaření a revizní zprávu za rok 2018 včetně roční účetní závěrky za rok 2018 (hospodářský 

výsledek za rok 2018 - zisk ve výši 35.148,06 Kč převést na vrub vlastního jmění), plán práce a rozpočet na rok 

2020; 

3. podmínečné vyloučení  členů, kteří po dobu dvou let neuhradili členské příspěvky dle stanov pro neplacení 

členských příspěvků – nabývá platnosti 1.1.2020, pokud příspěvky neuhradí do 31.12.2019. 

 

Praha 21. 12. 2019 

 

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.; místopředsedkyně SPRSV 

Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka 
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DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE  

  

Dovolujeme si poděkovat všem dárcům i všem dalším, kteří pomohli činnost SPRSV zajišťovat jiným způsobem – 

dobrovolnickou prací či jinak.  
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