TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstava fotografií detí zapojených do protidrogového projektu
Žilina 20. 12. 2012 – Projekt s názvom „Povedzme hlasné nie!“, ktorý sa realizoval
v mesiacoch august až december 2012, bude zavŕšený výstavou fotografií detí
zapojených do projektu. Výstava, určená nielen pre samotné deti a ich rodičov, ale aj
pre širokú verejnosť je prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline od 21.
decembra 2012 až do 28. februára 2013.
Projekt bol zameraný na osvetu medzi deťmi základných škôl v súvislosti s nástrahami, ktoré
prinášajú do života drogy. Priebeh aktivít na základných školách zabezpečilo Mesto Žilina
v spolupráci s Úniou centier prevencie a pomoci DAFNÉ. Išlo o primárnu protidrogovú
prevenciu zameranú na posilnenie asertívneho správania a motivácie odmietnuť drogu,
prostredníctvom hrania rolí, scénok a rôznych situácií, ktorých cieľom je naučiť deti, ako sa
zachovať a reagovať na to, keď im niekto ponúkne drogu. Metaforickým spôsobom sa deťom
ukázalo, čo sa deje v tele, keď je závislé na nejakej droge, ako sa môže cítiť človek, ktorý je na
niečom závislý, ale aj aké pocity má človek po požití drogy. Celkový rozpočet projektu je 3 032 €,
z toho sumou 2 880,40 € prispieva Úrad vlády SR.
Súčasťou výstavy je brožúrka informujúca o vzťahu človeka s drogou, ktorá obsahuje aj kontakty
pomoci. Brožúrka bude dostupná pre verejnosť na Mestskom úrade v Žiline a je určená najmä
deťom a ich rodičom, učiteľom, sociálnym pracovníkom, polícii a všetkým, ktorých sa táto téma
nejakým spôsobom dotýka. Slúžiť bude ako prevencia a tiež ako opatrenie pri možnom styku
s drogou.
Pri realizácii projektu žiaci okrem iného vypĺňali dotazník, ktorý je zameraný na efektívnosť
realizovaných aktivít a tiež na oblasť komunikácie žiakov v súvislosti s drogami. Výsledky z
projektu budú zverejnené na internetovej stránke Mesta Žilina v sekcii: www.socialne.zilina.sk
prostredníctvom Správy o výsledkoch projektu.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie
účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej
protidrogovej stratégie pre rok 2012. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Mesto
Žilina.
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