Osnovna šola ANGELA BESEDNJAKA, Celjska ul. 11, Maribor

VABILO
Spoštovani starši,
v torek, 19. 3. 2019, ob 17.00, vas vabimo na predavanje z naslovom »Ne nasilju«.
Predavatelj bo g. Janez Pravdič.
Cilji predavanja so:
- Starše seznaniti s pravnimi akti, ki se nanašajo na pravice do osebnega dostojanstva in
varnosti, v povezavi z zaščito otrok in mladostnikov.
- Starše seznaniti s pojmom nasilje, z oblikami nasilja in jim predstaviti primere iz prakse ter
pravilne in nepravilne primere ukrepanja po nasilnem dogodku.
- Ukrepi posameznih služb, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja med otroci in
mladostniki, po nasilnem dogodku.
- Zakonski ukrepi zoper nasilnega mladoletnika.
- Pojasniti pomena »zlati most« za uspešno preprečevanje nasilja ali pravočasnega in
pravilnega ukrepanja ob pojavu le-tega.
- Pojasniti vlogo policista VPO, ki jo ima pri preprečevanju nasilja med otroci in mladostniki
ter oblike sodelovanja s šolami in s starši.
- Prispevek vsakega posameznika na varnost v lokalni skupnosti.

REFERENCE PREVENTIVNEGA DELA Z MLADIMI
V času službe
Dobitnik »Priznanja za izreden prispevek k družbeni vzgoji otrok« Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje
Koordinator UNICEF Slovenije pri izobraževanju prostovoljcev pri projektu Varne točke za otroke in mladostnike
32 let delovnih izkušenj v Policiji: reševanje medosebnih sporov, nasilnih dejanj in problematike, povezane s
prepovedanimi drogami
17 let preventivnega dela z učenci in dijaki v Šaleški dolini
Izvajanje svojih preventivnih programov za učence zadnje triade na osmih osnovnih šolah, CVIU Velenje in dijake na
Šolskem centru Velenje
Izobraževanja: o delu z mladimi znotraj policije, na seminarjih v organizaciji Medobčinske LAS Velenje za
preprečevanje odvisnosti od drog in na letnih konferencah NIJZ o preprečevanju odvisnosti od drog
Samostojno
Uvajanje novih vedenj in video vsebin v preventivna predavanja
Širjenje programa predavanj za učence druge triade osnovnih šol
Izvajanje preventivnih predavanj: učencem na osnovnih šolah v regijah Savinjska, Koroška, Posavska in
Osrednjeslovenska…, dijakom na srednjih šolah v regijah Savinjska, Koroška in v mladinskih centrih ter odraslim v
knjižnicah
Izobraževanja na letnih konferencah NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) za preprečevanje odvisnosti od drog

VESELIMO SE VAŠE UDELEŽBE
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