Projekt: „BEZPEČNÝ NÁVRAT DOMOV“

Podľa výsledkov posledného prieskumu ESPAD (Európsky školský prieskum o
alkohole a drogách) z roku 2011, ktorý sa zrealizoval u študentov vo vekových skupinách 15 –
16 ročných, 36% slovenských chlapcov a 20% dievčat uviedlo opitosť jeden a viackrát počas
jedného mesiaca. Stovky mladých ľudí boli v roku 2013 po dopravných nehodách ošetrení
alebo hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku..
Vzhľadom na túto alarmujúcu skutočnosť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR, vrátane RÚVZ
so sídlom v Nitre, realizujú projekt „Bezpečný návrat domov“. Projekt je zameraný na
prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. U tejto vekovej skupiny veľmi často
dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných spoločenských akcií v skorých
ranných hodinách cez víkendové dni. Projekt sa snaží vytvoriť informačnú kampaň,
pripomínajúcu tieto riziká.
Úradverejného zdravotníctva SR v Bratislave vytvoril zdravotno-osvetový materiál
(plagát), ktorý nesie posolstvo ,,Bezpečný návrat domov“. Posolstvo plagátu je podporené
textovou časťou, podpísanou hlavnou protagonistkou plagátu – populárnou speváčkou
CelesteBuckingham a verbálne prístupnou formou zdôrazňuje hlavné myšlienky zdravotnej
osvety v oblasti prevencie úrazov v doprave.
Cieľovou skupinou, pre ktorú je určený, je mládež, prednostne vo veku 15 – 19 rokov. Tento
vek sa všeobecne považuje za rozhodujúci pri formovaní životného štýlu pre dospelosť a
taktiež aj rizikový z hľadiska dopravných úrazov. Predmetný projekt je určený na osvetovú,
výchovnú a vzdelávaciu prácu so žiakmi napr. na vyučovacích hodinách etickej výchovy, na
triednických hodinách, na výchovnú prácu výchovných poradcov, koordinátorov prevencie,
taktiež v spolupráci s inými odbornými pracovníkmi.
V rámci tohto projektu RÚVZ so sídlom v Nitre – oddelenie podpory zdravia v spolupráci
s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre budú realizovať prednášky a besedy so

žiakmi stredných škôl.V prípade ak budete mať záujem o uskutočnenie takéhoto podujatia na
Vašej škole, venovaného problematike prevencie alkoholizmu a úrazovosti na cestách, tak
nás prosím kontaktujte písomne – e-mailom, alebo telefonicky. Termín prednášky je možné
určiť po vzájomnom dohovore. Prednášky plánujeme uskutočniť v čase od 3.3.2014 do
25.6.2014 (prednášky sú bezplatné, čas trvania prednášky 1 až 2 vyučovacie hodiny).
Kontakt:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
oddelenie podpory zdravia
Štefánikova 58
949 63 Nitra
e- mail: nr.podporazdravia@uvzsr.sk
Tel: 037 / 6560 425

