NOVEMBER - " MESIAC BOJA PROTI DROGÁM"
V poslednom období sa o drogových závislostiach, nutnosti účinnej prevencie a liečby popísalo a pohovorilo
pomerne veľa. Drogy sú skloňované vo všetkých pádoch, masmédiá začínajú dávať tejto problematike čoraz
väčší priestor.
Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku vzrastajúci trend. Najviac ohrozenými skupinami
populácie sú deti a mladí ľudia. Odborníci z praxe odhadujú, že závislých a experimentujúcich osôb
s drogami je približne 30 000 a usudzujú, že ak stúpajúci trend v užívaní drog na Slovensku bude
pokračovať, tak drogový problém bude prítomný možno v každej slovenskej rodine. Musíme si uvedomiť to,
že drogy nie sú problémom iba tých, ktorí s drogou experimentovať začínajú. Je to problém každého z nás,
problém týkajúci sa budúcnosti našich detí. Je preto správne a nanajvýš potrebné, aby sme sa prevencii
drogových závislostí všetci systematicky venovali. Základom prevencie je vytváranie optimálnych
spoločenských a životných podmienok pre zdravý, telesný, psychický a sociálny vývin jednotlivca.
Spoľahlivou „cestou“, ako predísť tomu, aby sa vaše dieťa dostalo do problému s drogou je –
venovať svojmu dieťaťu čas a seba – dať mu dostatok lásky, byť mu príkladom ako treba žiť bez drogy, lebo
„akí sme my, také budú naše deti“. Nezabúdajme na to, že „deti si nikdy nebudú pamätať drahé veci,
ktorými sme ich obdarovali, ale spomenú si na city, ktorými sme ich zahrnuli“.
November je povaţovaný za mesiac boja proti drogám. V tejto súvislosti sme sa na
našej škole rozhodli v priebehu tohto mesiaca venovať primárnej prevencii intenzívnejšie
a komplexnejšie, a preto
Gymnázium Hlinská vyhlasuje:

SÚŤAŢ O NAJZAUJÍMAVEJŠIU NÁSTENKU
S PROTIDROGOVOU TEMATIKOU
milí žiaci, i v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do súťaže o najzaujímavejšiu nástenku s
protidrogovou tematikou
v rámci mesiaca november, ktorý je zameraný na boj proti drogám, si vo svojej triede vyhotovíte
nástenku, ktorou vyjadríte svoj postoj k drogám a drogovým závislostiam
priebeh súťaže - od 12.11. do 16.11. 2012
vyhlásenie výsledkov - prvý decembrový týždeň
cieľ tejto aktivity: rozvíjanie odmietavého postoja k rozličným drogám
obsahová a umelecká hodnota násteniek budú na konci mesiaca hodnotené koordinátorkou prevencie
(p. Kubáňovou) v spolupráci s vyučujúcimi predmetov biológia, chémia a umenie a kultúra
triedy umiestnené na prvých troch miestach budú sladko odmenené
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