Dětem cestu prosvětlí Maják
Český Těšín, Karviná - S koncem prázdnin přichází nejen nový školní rok, ale svou činnost
zahajuje také nové středisko Charity Český Těšín. Nový přírůstek se jmenuje Charitní
středisko „Maják“ – středisko primární prevence a jeho cílem je zlepšit klima v regionu
prostřednictvím působení na děti formou preventivních programů.
„Maják ukazuje správnou cestu a upozorňuje na nebezpečí. To je motto, které přesně vystihuje činnost
nového charitního střediska.“, vysvětluje název Lucie Stonová, vedoucí Útvaru sociální
aktivizace Charity Český Těšín, pod který středisko organizačně spadá. Hlavním důvodem
ke vzniku střediska je rostoucí výskyt sociálně patologických jevů v regionu a absence
ucelených preventivních programů určených dětem prvního stupně základních škol.
„Začínat se systematickou prevencí až na druhém stupni je v mnoha případech už bezpředmětné.
Investujeme-li energii a finanční prostředky do primární prevence už u nejmenších dětí, v budoucnu
se nám to bohatě vrátí.“ líčí Stonová.
Pro školní rok 2012/13 bude „Maják“ realizovat preventivní programy na základních školách
v Českém Těšíně, Karviné a Stonavě, celkem se jedná o 34 tříd. Program je složen z pěti
bloků pro každý ročník a zahrnuje témata jako nebezpečí od cizích lidí, zdraví, kyberšikana,
vztahy, domácí násilí, poruchy příjmu potravy atd. Jednotlivá témata na sebe navazují a jsou
přizpůsobena každé věkové skupině. „Jednotlivá setkání trvají dvě vyučovací hodiny a
probíhají formou hry a prožitku, lektoři při své práci využívají např. maňásky, příběhy, pohádky.
Program je možno realizovat jako celek nebo si vybrat téma podle aktuální potřeby. Pro školy jsme
stanovili symbolickou cenou 100,- Kč za setkání.“ popisuje vedoucí Stonová.
Charitní středisko „Maják“ svou činností navazuje na Centrum prevence, které pod
hlavičkou Charity Český Těšín realizovalo preventivní činnost v letech 2000 – 2010
v Havířově. „Přeji Majáku do startu mnoho zářivých a úspěšných let. Podle pozitivní odezvy škol a
preventistů víme, že ucelené preventivní programy pro děti jsou zde opravdu zapotřebí.“ Uzavírá
ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek a dodává: „ Skutečnost, že obnovujeme činnost,
kterou jsme v důsledku nepříznivých okolností museli ukončit, vnímám jako pozitivní signál.“
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