KODEX PRÁV ÚČASTNÍKU PROGRAMU
DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Kodex práv účastníků programu dlouhodobé primární prevence
(neformální verze)
Tvoje práva při programech primární prevence
1. Máš právo na to, abychom Ti říkali Tvým jménem a případně vykali.
2. Máš právo, abychom se k Tobě chovali stejně jako ke všem ostatním, bez ohledu na to, jaké
jsi národnosti, jak vypadáš, co máš rád a podobně.
3. Máš právo se tady cítit bezpečně, a to jak tělesně, tak i tím, jak se tady cítíš. Nikdo nemá
právo Ti jakkoli ubližovat.
4. Máš právo nehovořit o svém soukromí, o tom co prožíváš. Máš právo říkat jen to, co opravdu
chceš.
5. Bereme Tě jako člověka, který je důležitý, samostatný a odpovědný.
6. Máš právo být srozumitelně informován o tom, jaké je téma programu, jak bude program
probíhat, co a jak budeme dělat. Také máš právo vědět, do jaké míry jsou informace na
programu důvěrné (lektoři mají povinnost informovat ředitele při porušení zákona. Jde např. o
týrání, nucení ke zneužívání návykových látek). O důvěrných informacích mohou lektoři
hovořit jen ve svém týmu. Na základě těchto informací máš právo se rozhodnout, jak moc se
do programu zapojíš.
7. Máš právo se programu nezúčastnit, přičemž to pro Tebe nebude mít žádný špatný dopad –
není to prostě problém. Máš možnost kdykoli při programu říci, že se nechceš zúčastnit.
Můžeš si sednout stranou, nebo požádat o odchod z kolektivu a postará se o Tebe jeden
z lektorů.
8. Máš právo si stěžovat (a být informován o tom jak si stěžovat). Nejednoduší je stěžovat si u
svého třídního učitele, nebo metodika prevence, případně ředitele, protože oni ví, jak se
v takovém případě zachovat. Je však možné si stěžovat i lektorovi z CP. Můžeš říci, co se Ti
nelíbilo a oni to budou řešit. Do jednoho měsíce Ti bude sděleno, jak se situace vyřešila. Na
požádání dostaneš od kohokoli výše řečeného přesný popis toho, jak je možné si stěžovat.
Máš právo na to, aby se podáním stížnosti nijak nezhoršilo jednání lektorů k Tobě.
9. Při hodnocení programu je dobré napsat, nebo říci, jaké jsou Tvoje potřeby, problémy a
výhrady a lektoři CPse tím budou zabývat. Lektoři jsou rádi, když se dozví nejen to, co bylo
dobré a přínosné, ale také to, co se Ti nelíbilo, aby to mohli změnit a zlepšit.

10. Máš právo na to, abychom Ti řekli, jak danou situaci vnímáme a otevřeně se o tom bavili.
11. Máš právo seznámit se s tím, jak je vedena, uchovávána a zabezpečena dokumentace
obsahující Tvé osobní údaje.

