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„Quo vadis kamarát“ - rovesnícky   program 
 

 

Dňa 4. 10. 2016 začíname v našom CPPPaP realizovať rovesnícky program s názvom  

„Quo vadis kamarát“. 

Program sa realizuje za finančnej podpory MŠVVaŠ SR v rámci rozvojového projektu 

„Protidrogová prevencia 2016“. 

Programu sa zúčastnia v dvoch skupinách 15 vybraní žiaci ZŠ a 15 vybraní  študenti SŠ 

v okrese Zlaté Moravce . Účastníci programu sa budú stretávať v pravidelných intervaloch 

jeden krát týždenne. 

 

Výhody  účasti  na  programe 
 

- možnosť byť prospešný sebe aj iným 

- získať užitočné zručnosti v komunikácii s druhými 

- naučiť sa zvládať konfliktné situácie bez použitia násilia 

- získať zručnosti v sebaovládaní 

- získať informácie o technikách zvládania stresu, čo je užitočné v každom povolaní, 

zvlášť v tých najnáročnejších 

- osvojenie si zručností k ochrane svojho zdravia a zdravia najbližších, nakoľko 

zdravotnícka starostlivosť je veľmi drahá 
- vedomosti a zručnosti programu môžete využiť aj pri ďalšom štúdiu, napr. sociálnej 

práce, sociológie, psychológie alebo medicíny 

- účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní programu a možnosť pracovať so svojimi 

rovesníkmi 

 

 

Vecné  informácie 
 

 Program pozostáva z 8 stretnutí. Presný harmonogram stretnutí má k dispozícii 

koordinátor sociálno – patologických javov na škole, ktorú dieťa navštevuje a účastník 

programu. 
Po absolvovaní programu každý účastník, ktorý dodržiaval vopred stanovené pravidlá, získa 

osvedčenie pre prácu s rovesníkmi. 
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Podmienky 
 

- účasť v programe znamená záväzok k abstinencii do konca programu a počas práce 

s rovesníkmi – nefajčiť, nepiť alkoholické nápoje, vrátane piva a samozrejme sa 

vyhnúť drogám, je to tréning pevnej vôle 
- vyhnúť sa fyzickému ubližovaniu iným 

- účastník by nemal mať vážne problémy v správaní a v učení 

- súhlas rodičov a triedneho učiteľa pre túto prácu 

- osvedčenie získajú tí, ktorí dokončia celý program 
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