MÁM PROBLÉM,
KDE NÁJDEM
POMOC ?

Sociálno – patologické javy
Čo znamená tento pojem?
sociálny (lat.) = spoločenský; týkajúci sa spoločnosti

patologický (gréc.) = chorobný, nenormálny

Sociálno – patologické javy – súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich javov
v spoločnosti.

Čo všetko patrí medzi sociálno – patologické javy?
Medzi sociálno – patologické javy patria:

drogová závislosť
šikanovanie detí
týranie detí (telesné, psychické, emocionálne)
zneužívanie detí (fyzické, sexuálne)
násilie a agresivita
problémové správanie detí, záškoláctvo, delikvencia, kriminalita a pod.

Trápi ťa niektorý z uvedených problémov? Máš nejaký iný problém, s ktorým
si nedokážeš dať rady? Potrebuješ pomoc, no nevieš, kde ju nájsť?
NEZÚFAJ! Poradíme ti.

Ak ti niekto ubližuje: ak ťa bijú, urážajú, zneužívajú, zanedbávajú
(spolužiaci, učiteľ, rodičia, cudzí ľudia).
Ak máš problém v škole, s priateľom, priateľkou, v rodine, s
kamarátmi, s drogami.
Ak máš pocit, že niečo potrebuješ povedať, s niekým sa
porozprávať, ale nemáš s kým.
Ak má nejaký problém tvoj kamarát, alebo človek, ktorého
poznáš a bojí sa, alebo nemôže to niekomu povedať.

PORADÍME TI, ČO ROBIŤ

NEZABUDNI!
NECH MÁŠ AKÝKOĽVEK, ČO I LEN NAJMENŠÍ PROBLÉM, S KTORÝM SI
NEDOKÁŽEŠ SÁM PORADIŤ, NIKDY SI HO NENECHÁVAJ PRE SEBA!
AK TAJÍŠ SVOJ PROBLÉM, NIČ TÝM NEVYRIEŠIŠ.
DÔLEŽITÉ JE, ZDÔVERIŤ SA NIEKOMU!
KOMU MÁŠ POVEDAŤ, ŽE ŤA NIEČO TRÁPI?
PODSTATNÉ JE, ABY SI SI VYBRAL NIEKOHO, KTO TI JE
SYMPATICKÝ, KOHO MÁŠ RÁD, KOMU DÔVERUJEŠ A KTO ŤA OCHOTNE
VYPOČUJE.
POROZPRÁVAŤ SA MÔŽEŠ NAPR. S MAMINOU ALEBO OCINOM.
MÔŽEŠ TO POVEDAŤ STARÉMU OTCOVI ALABO STAREJ MAME, TETE
ALEBO STRÝKOVI.
MÔŽEŠ SA ZDÔVERIŤ DOBRÉMU KAMARÁTOVI ALEBO KAMARÁTKE,
SPOLUŽIAKOVI ALEBO SPOLUŽIAČKE.

NA NAŠEJ ŠKOLE
sa môžeš s akýmkoľvek problémom kedykoľvek obrátiť na:
koordinátorku prevencie sociálno–patologických javov Mgr. Slavomíru MRVOVÚ
výchovnú poradkyňu Mgr. Annu TULISOVÚ
svojho triedneho učiteľa alebo učiteľku
ktoréhokoľvek učiteľa alebo učiteľku, pána riaditeľa alebo pani zástupkyňu

So svojou žiadosťou o pomoc sa môžeš obrátiť aj na Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Trnave.
Môžeš telefonicky zavolať na niektorú z liniek pomoci.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Trnave
Kontakt:

M. Schneidera – Trnavského 2, 917 00 Trnava

www.cpppap.szm.com
tel.: 033/ 55 14 423
e-mail: centrumtt@gmail.com

Telefonická Linka Detskej Istoty
Slovenského výboru pre UNICEF

tel. č.

116 111

Linka detskej dôvery

tel. č.

0800 117 878

Aj keď ty sám nemáš taký problém, s ktorým by si si nevedel poradiť,
nezostaň v tejto veci ľahostajný.
Poriadne otvor oči a poobzeraj sa okolo seba, či ho nemá niektorý
z tvojich spolužiakov alebo kamarátov, možnože práve ten, čo stojí
práve teraz vedľa teba, no bojí sa, hanbí sa, alebo z nejakého iného
dôvodu nechce o svojom probléme hovoriť.
UPOZORNI NÁS NA JEHO PROBLÉM TY!
To nie je žiadne žalovanie ani „bonzáctvo“!
Snaha pomôcť inému človeku, je šľachetný čin.
NEZABUDNI!
NA SVETE NIE SME PRETO, ABY SME ŽILI LEN KAŽDÝ SÁM PRE
SEBA, ALE JEDEN PRE DRUHÉHO. AŽ KEĎ TOTO POCHOPÍME,
DOSTANE NÁŠ ŽIVOT TEN SPRÁVNY ZMYSEL.

  

