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Občianske združenie Prevencia V & P
Stanovy Občianskeho združenie Prevencia V & P
Kto sme
Občianske združenie Prevencia V & P je občianske združenie s celoslovenskou
pôsobnosťou, založené 17. 11. 1999 ako celoslovenská nezávislá mimovládna
organizácia.

Náš cieľ
Cieľom činnosti združenia je preventívne ochraňovať práva dieťaťa,
pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych
podmienok najmä zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej
starostlivosti o deti a mládež na Slovensku.
OZ zameriava svoje úsilie najmä na oblasť preventívnej ochrany práv
detí ohrozovaných sociálnou patológiou. V záujme toho OZ:
- informuje verejnosť o právach a potrebách detí ohrozovaných
sociálnou patológiou
- aktivity realizuje prostredníctvom vzdelávacích, tréningových,
výskumných, prieskumných, vydavateľských a publikačných činností,
„public relations“ aktivitami
- mapuje situáciu a oboznamuje verejnosť so špecifickými prípadmi
porušovania práv detí ohrozeného sociálnou patológiou v rodine a
spoločnosti
- podieľa sa na odbornej podpore a pomoci zariadeniam, ktoré
poskytujú ohrozeným deťom preventívnu starostlivosť
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Orgány OZ Prevencia V & P
Výbor:

predseda:
tajomník:
člen predsedníctva:
pokladník:

Kopányiová Alena
Smiková Eva
Vojtová Zuzana
Prnová Mária

Členovia OZ:
Matula Štefan
Slovíková Mária
Novotná Oľga
Šipoš Juraj
Šipošová Iveta
Švecová Slávka
Revízna komisia OZ:
Ing. Vojtech František
Matula Štefan
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Realizované projekty:
Administrácia drogových projektov za rok 2008, spracovanie a
vyhodnotenie predložených, schválených a zrealizovaných projektov v roku
2007.
Cieľom projektu bola administrácia projektov predložených na rok 2008 na Protidrogový
Fond, kontrola, nahrávanie, spracovanie, výstupy, dohrávky, podklady pre komisie a Radu
Protidrogového Fondu, rozhodnutia a oznámenia o schválení projektov v r. 2008.
Úlohou projektu bolo ďalej spracovanie výstupov a správy za predložené a schválené
projekty (v r. 2007), vyhodnotenie zisťovania za zrealizované projekty v roku 2007 a príprava
návrhu na webovú aplikáciu pri predkladaní projektov roku 2009.
Riešiteľsky sa na projekte podieľali: PhDr. Štefan Matula – MVK pri VUDPaP, Mgr. Alena
Kopanyiová – OZ Prevencia, Ing. Ján Michalovič (programátor) – ÚIPŠ, RNDr. Mária
Slovíková,CSc. (zodpovedný riešiteľ - garant) – ÚIPŠ, Ing. Ivan Prutkay – ÚIPŠ, Silvia
Polčicová – ÚIPŠ + externisti na nahrávanie údajov, ekonomická agenda.
Projekt bol podporený Protidrogovým Fondom SR.

Medzinárodný projekt Fred Goes Net (2007 – 2010) (PHEA)
www.fred-goes-net.org

V rámci nemecko-česko-slovenského twinningového projektu zameraného na podporu
Národného programu boja proti drogám 2004 – 2008 sa v lete v roku 2006 uskutočnil tréning
programu sekundárnej prevencie drogových závislostí. Cieľom tréningu bolo
sprostredkovanie informácií o špecifickom protidrogovom programe FreD – „Včasná
intervencia voči prvýkrát registrovaným užívateľom drog“, ktorý sa úspešne realizuje v
Spolkovej republike Nemecko.
Cieľom realizácie programu FreD je predložiť mladistvým prvokonzumentom, ktorí sa dostali
do pozornosti polície včasnú krátku, cielenú a podľa možnosti dobrovoľne prijateľnú
skupinovú ponuku poradenstva.
Počas realizácie twinningového projektu boli odborníci v kontakte s nemeckými tvorcami
programu FreD a podporovali ich aktivity na rozšírenie programu v ďalších krajinách EÚ
prostredníctvom uchádzania sa o grant Európskej Komisie. V novembri 2007 bol projekt
schválený PHEA (Public Health Executive Agency) a jeho realizácia odštartovala v
novembri 2007 konferenciou v poľskej Varšave.
Hlavným partnerom projektu je LWL Munster, Nemecko, projektový manažér Wolfgang
Romestch, koordinator Nadja Wurth.
Projekt FredGoesNet – je zameraný na rozširenie programu FreD do 16 krajín EÚ.
Slovensko, ako asociovaný partner, v projekte zastupujú odborníci Výskumného ústavu
detskej psychológie a patopsychológie, ktorí poskytujú odborné kapacity pre občianske
združenie Prevencia V&P. Asociovaný partner sa zúčastňuje len niektorých aktivít realizácie
projektu, podľa schváleného harmonogramu.
V prvej fáze sa projekt orientuje na zmapovanie situácie v oblasti intervencii selektívnej
prevencie v jednotlivých krajinách zapojených do projektu a spracovanie aktuálneho
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právneho a inštitucionálneho rámca pre zachytenie prvoužívateľov drog, tak aby jednotlivé
krajiny mohli využiť najeefektívnejšie cesty poskytovania tohto druhu intervencie.
Národná koordinátrka pre Slovensko, Alena Kopányiová, sa zúčastnila partnerského meetingu
v Luxembourgu, v dňoch 31.3.- 4.4.2008. Pripravila základnú RAR analýzu užívania
marihuany u mládeže na Slovensku a na meetingu prezentovala poster - Drug situation in
Slovakia.
Ďalší partnerský meeting sa konal v islandskom Reykjavíku, 30.6.- 4.7.2008. Na základe
udelenia grantu SAAIC (Gruntwig) sa ho zúčastnila národná koordinátorka projektu, Alena
Kopányiová. Cieľom meetingu bola finalizácia priručky trénerov kurzov Fred Goes Net.
V ďalších fázach má projekt za úlohu umožniť odborníkom poradenských zariadení získať
zručnosti pri vykonávaní krátkych intervencii pre prvoužívateľov drog a implementovať
systém intervencii selektívnej prevencie do celkového rámca prevencie sociálno –
patologických javov.
Členovia OZ Prevencia, PhDr. Štefan Matula a Alena Kopányiová sa počas spracovávania
RAR analýzy stretli aj s autoritami Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové
závislosti a kontrolu drog s riaditeľkou Mikovou Zuzanou and pani Lóžiovou Danou, s
ktorými prejednávali možnosti synergie práce rezortov spravodlivosti, vnútra, školstva a
sociálnych vecí pri implementácii programov selektívnej prevencie na Slovensku.
Disseminácia projektu – leaflety, informácia o project v odbornom časopise Prevencia
Výstupy:
KOPÁNYIOVÁ, A.: Fred Goes Net. Správa, Prevencia 1/2008, UIPŠ, Bratislava, str.48.
KOPÁNYIOVÁ, A.: RAR analysis. Partners meeting for project Fred Goes Net,
Luxembourg, 1.4.2008.
KOPÁNYIOVÁ, A.: Selective prevention in Slovakia. Partnerský meeting projektu Fred
Goes Net, Reykjavik, Island, 1.7.2008.
KOPÁNYIOVÁ, A.: Short intervention – preventive intervention. Partnerský meeting
projektu Fred Goes Net, Reykjavik, Island, 2.7.2008.
KOPÁNYIOVÁ, A.: Drug situation in Slovakia. Partnerský meeting projektu Fred Goes Net,
Luxembourg, 2.4.2008 – poster.
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Časový harmonogram projektu Fred Goes Net (2007 – 2010)

Luxembourg
(LU)
4 days

Workshop I
(evaluation of results)

- all -

5. – 9.

Train the Trainer

Organization

10.

Writing the Manual
(draft)
Workshop II

Reikjavik (IS)
3 days

adjusting the Manual

- only pilots -

Linz (AT)
6 days

"Train the Trainers"
(training of regional trainers)

12.
Coachings

25.

Pilot
AT

Pilot
BE

Pilot
D

Pilot
IRL

Pilot
LV

Workshop III
Presentation of results

Pilot
P

Pilot
PL

- only pilots -

Pilot
RO

Evaluation
of the
pilot courses

24

RAR research
in the countries

5.

13. – 22.

12 m o n t h s w i t h a l l p a r t n e r s

Warsaw (PL)
3 days - all -

Starting Conference
„Kick-Off“

2. – 5.

months

w ith a small gr oup

1.

FreD goes net

Preparation of co-operations in countries

Schedule for the EU Application Public Health:

Pilot
SI

Maribor (SI)
5 days
- all -

(all partners)

Adjustment of the Manual

27.
29.

33.

Transfer Workshop
Training
(North)

N.N.
3 days

Transfer Workshop
Training
(South)

Final European Conference
with Evaluation Workshop

N.N.
3 days

Münster (D)
2 days Final Conference
2 days Evaluation WS
- all -

36 months
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Posterová prezentácia Coutry RAR report (Luxembourg, 2008)

Prevencia V&P
Západna 2, Bratislava

Slovakia

Slovakia
Country RAR report
Edited by Alena Kopányiová, PhD.

Marihuana users start
around 10 years old
and grow around 1415years then increase
in population around
16-17 years increasing.
Average age is from
14 – 17 years. The
lifetime
prevalence
marihuana use reaches
44%
of
young
population.
Last month marihuana
prevalence (ESPAD)
showed that there is
13,3 % (15-19years)
users. (Boys – 17,7%,
Girls – 8,9 %).
Legal conditions
The Penal Code reduces the lower limit of criminal liability from 15 to 14 years of age.
Possession is distinguished according to the amount of drug possessed.
- a sentence of imprisonment of up to 3 years may be imposed on a perpetrator who possesses a drug for
his or her own use in an amount corresponding to a maximum of three times the usual single dose for
personal use,
-a sentence of imprisonment of up to 5 years may be imposed on a perpetrator who possesses a drug for his
or her own use in an amount corresponding to a maximum of ten times the usual single dose for personal
use.
But if pupil's activity is not deemed to be a criminal offense it subsequently becomes usually qualified as
minor offence pursuant to Act and it is generally passed on to continuing pursuance of the body competent to
act in the matter of minor offences, which is a minor offence committee of the district office according to
permanent residence of such a pupil.
Good practise
In 2007 were by Research Institute (by Alojz Nociar) adopted Training Program on Identification and Brief
Interventions (IBI) (Authors: Gual, A., Anderson, P., Segura, L., Colom, J. (2005). Department of Health of the
Government of Catalonia: Barcelona.). Content of IBI includes - Identification test, engaging the patient in
treatment, pre-treatment motivation and therapeutic relationship.
Target groups
-Pupils and students – from group called as a problems students (truancy problem, violates the school order,
behaviour problems, smoking and drinking problems)
- Program should be provided by Pedagogic-psychological counseling centers – which deliver professional
services in the area of pedagogic and psychological diagnostics, professional pedagogic and psychological
care for children, and tasks of counseling in issues of their education, upbringing, personality.
_______________________________________________________________________________________
Recources: Nociar, A.: ESPAD 2007, VUDPAP, infografika Hospodárske noviny.

Občianske združenie Prevencia V & P
Leaflet projektu Fred Goes Net

Občianske združenie Prevencia V & P

Finančná správa zo rok 2008
SÚVAHA
Aktíva celkom
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok

Pasíva celkom

12
0
12

Fondy organizácie
Cudzie zdroje

12
12
0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výnosy celkom

363

Iné ostatné výnosy
dotácie

19
344

Náklady celkom

351

Spotreba materiálu
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
poistenie
Iné ostatné náklady

24
19
40
263
3
2

Výsledok hospodárenia

12

Prehľad hospodárenia 2008
Dotácie

celková
hodnota
projektu

Administrácia drogových projektov za
rok 2008, spracovanie a vyhodnotenie
predložených, schválených
a zrealizovaných projektov v roku 2007
Projekt ELSA (2005 – 2008)
FreD goes net

vlastný
vklad

Dotácia
(sk)

210 900.-

25 250.-

185 650.-

478 337.-

319 920.-

158 417.18 940.-

spolu

Vypracovala: Kopányiová Alena (zdroj DP PO 2008).

