Ďakujeme za Vašu pozornosť
a tešíme sa na spoluprácu.
V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať
na adresách uvedených nižšie.
prima_oz

Občianske združenie PRIMA

zdruzenie.prima.ba@gmail.com

KTO SME
Občianske združenie PRIMA pôsobí v harm reduction už 24 rokov a tento
prístup prináša v rámci preventívnych prednášok aj medzi deti a mládež
na školách v rámci celého Slovenska. Našimi témami sú experimentovanie
s drogami a problémové užívanie drog, alkoholu, tabaku. Sme tím
odborných psychológov a sociálnych pracovníkov. Svoje vedomosti sme
nadobudli počas vlastnej individuálnej praxe, ale aj počas rôznych
vzdelávacích aktivít a workshopov. Fungujeme pod vedením našej
výkonnej riaditeľky PhDr. Barbory Kuchárovej, PhD. MBA, MPH, ktorá
pracovala dlhé roky, ako jedna z top expertiek pre tému redukcie
požiadavky po droge pri Rade Európy.

ČO ROBÍME
Pracujeme na princípe "harm reduction" (súbor praktických stratégií
a myšlienok zameraných na zníženie negatívnych dôsledkov spojených
s užívaním drog) a taktiež pracujeme v oblasti primárnej prevencie, v rámci
užívania omamných a psychotropných látok.

ČO PONÚKAME
Ponúkame vzdelávacie aktivity pre žiakov, ale aj pedagógov a iných
odborných zamestnancov pracujúcich s deťmi. Naše preventívne programy
sa realizujú vo forme diskusie. Preventívne aktivity zastrešujeme zásadne
vo dvojiciach (muž a žena), pretože sa počas vzdelávacích aktivít snažíme
o rodovo senzitívne zastúpenie.
Počas workshopu máme pripravené taktiež rôzne vzdelávacie hry/aktivity,
vždy šité na konkrétnu tému a potreby objednávateľa. Našou zásadou je,
že so žiakmi pracujeme bez prítomnosti personálu školy, čo vytvára väčšie
prostredie dôvery.

AKOU FORMOU
Škola si na základe požiadavky vyberie konkrétnu tému, na ktorú my
"ušijeme" prednášku. Pre žiakov odporúčame kratšie semináre
(jednorazové alebo na pravidelnej báze počas roka). Ponúkame 45,60 a 90
minútové prednášky, všetko záleží na objednávke zo strany školy. My
zo skúseností odporúčame 90 minút pre čo najväčšiu efektivitu. Ideálna je
menšia skupina (jedna trieda), pre zachovanie skupinovej dynamiky
a individuálnejšieho prístupu.
Pre pedagógov, je možné vyskladať aj celodenné (6-8 hodinové) školenie,
kde majú možnosť dozvedieť sa viac o teórií závislosti a komunikácie,
a zároveň sa stanú účastníkmi aktivít, pri ktorých majú možnosť sa
zamyslieť, prehodnotiť svoje doterajšie postoje a samotné aktivity
implementovať do detských kolektívov na škole.
PREČO
Často sa stretávame s tým, že ako žiaci, študenti a mladí ľudia, tak aj
učitelia nemajú jasné a komplexné informácie o danej problematike, čo
vytvára nepriaznivé bariéry plné strachu, nedôvery a nepoznaného. To je
jeden z hlavných faktorov, ktorý stavia spoločnosť do odporu, a preto sme
tu my, aby sme ozrejmili všetky stránky danej problematiky.

KDE
Kdekoľvek nás zavoláte. Samozrejme treba dbať na fakt, že ak cestujeme
niekoľko hodín, neoplatí sa nám merať takú cestu iba kvôli jednej
hodinovej prednáške, čiže je ideálne zorganizovať viacero prednášok
v rámci jednej školy alebo spriatelených škôl v rámci jedného mesta.
Náklady na pohonné hmoty sú zohľadnené vo faktúre.

KEDY
Ideálne je ozvať sa nám minimálne mesiac dopredu, aby sme mali čas si
zladiť časovýrámec a aj obsahovú stránku prednášky.

