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Vec:  POZVÁNKA   
 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 
 
pozývame Vami určenú/ého pracovníčku/ka v rámci Týždňa celoživotného učenia na seminár  
 

Prevencia závislostí – alkohol, marihuana a nebezpečenstvá sociálnych sietí 
 
Problematiku preberieme s terapeutmi pracujúcimi priamo s mladými závislými či s ich rodinami, 
ponúkame možnosti diskusie – odpovede na vaše otázky, ako pristupovať k mladému človeku pri 
podozrení a odhalení, aké sú možnosti pomoci a prevencie. V druhej časti seminára autor projektu 
o nebezpečenstvách sociálnych sietí „Kto je ďalší?“ predstaví film a postup, ako s ním pracovať 
v rámci prevencie medzi mládežou. 
 
Témou vás budú sprevádzať zástupcovia organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi a rodinami – 
z Centra poradensko-intervenčných služieb Budúcnoť.n.o. Nitra, Združenia STORM a eSlovensko 
Bratislava (viac v prílohe).  
 
Seminár podporený Asociáciou kultúrno-osvetových inštitúcií AKOI a Asociáciou inštitúcií 
vzdelávania dospelých AIVD ponúkame zadarmo v priestoroch Krajského osvetového strediska, ul. 
Fatranská 3, Nitra 
 

21. októbra (pondelok) 2019 od 8.00 do 13.00 
 
Účasť potvrďte do 11. októbra 2019 - jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016 
 
 
S pozdravom 
 
                                                                                                           Mgr. Daniela Gundová, v. r. 
                                                                                                           riaditeľka KOS v Nitre       
 
Príloha: info o organizáciách a lektoroch 
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Príloha: 
 
Centrum poradensko-intervenčných služieb Budúcnosť, n.o. v Nitre 
je akreditovaným subjektom a zabezpečuje sociálne poradenstvo v oblasti závislostí a násilia 
v kontexte závislostí.  Rozvíja komplexné ambulantné programy orientované na systémovú prácu so 
závislými osobami a ich rodinami. Riaditeľkou a garantkou je doc. PhDr. Ľuba Pavelová, 
PhD. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti komunitnej sociálnej práce, 
sociálneho poradenstva v oblasti závislostí a resocializácie. Je zodpovednou  riešiteľkou viacerých 
významných úspešných vedeckých projektov o resocializácii závislých, delikvencii mládeže 
a násilia v kontexte závislostí. 
 
 
Združenie STORM  
je akreditovaným subjektom venujúcim sa viacerým programom - primárnej prevencii rizikového 
správania, sekundárnej prevencii drogovej závislosti, kontaktnému centru pre užívateľov drog, osoby 
pracujúce v sex-biznise a ich blízkych meste Sereď a preventívnej osvetovej činnosti s verejnosťou. 
Štatutárnym zástupcom združenia je Mgr. Pavol Ščasný, absolvent Katedry sociálnej práce FZaSP 
Trnavskej univerzity v Trnave, terénny sociálny pracovník pracujúci prioritne s užívateľmi drog a 
osobami pracujúcimi v sex-biznise.  
 
 
e Slovensko, Miro Drobný 
je autorom celoštátnych úspešných preventívnych projektov venujúcich sa rizikám pri používaní 
internetu mládežou a prevencii prípadného poškodenia zdravia a psychiky mladých ľudí – 
Zodpovedne.sk, NeZávislosť.sk, Ovce.sk s animovaným filmom a dvoma knižnými publikáciami. 
Jeho najnovší projekt je scenár a réžia filmu Kto je ďalší?, ktorý sa venuje nebezpečenstvám 
sociálnych sietí, kyberšikane, extrémizmu, zneužívaniu, sebapoškodzovaniu a riskovaniu života 
kvôli Instagramu.                             


