
Prevence na škole netradiční formou 

Není jednoduché v současné době zaujmout žáky besedou, vzdělávacím programem či různými 
aktivitami tak, aby získané poznatky pozitivně ovlivnily jejich postoj k předkládané problematice. 
Můžeme ale říci, že vybraným programem „Život v závislosti“ jsme umožnili našim žákům nahlédnout 
na danou záležitost ze všech úhlů nejen z pohledu uživatele návykových látek, ale i z ohlasu jeho 
okolí. 

Cílem besed ve dnech 30. 10. a 11. 11. 2014 ve třídách U1A, ME1, PS2, ZI2A, ZI2B bylo otevřeně 
ukázat život člověka, kterého jakákoliv závislost likviduje nebo jiným způsobem poznamenává. 
Takovým způsobem danou tématikou uměl zprostředkovat Roman Povala, člověk s několikaletou 
osobní, zkušeností s drogovou závislostí, nyní již deset let „čistý“, ženatý s dvěma dětmi. 

 
Za velké plus pokládáme to, že žáci mohli aktivně vstupovat se svými dotazy do besedy a ihned tak 
získávat na ně odpovědi. V závěru lektor nabízí kontakt na sebe a pomoc při řešení nastalého 
problému. 

Studenti po absolvování besedy by měli odcházet s vlastním přesvědčením, že drogy ne a proč. 
Besedy byly hodnoceny žáky velmi kladně. 

Zde je hodnocení přednášky jedním ze zúčastněných žáků: 

Dne 30.10 jsme měli besedu s panem Romanem Povalou na téma závislost. Mě osobně zaujal už na 
samotném začátku, kdy se představil a velmi důrazně naznačil, že bychom měli být zticha a že když 
něco chceme říct, ať to řekneme všem. Celou besedu začal příběhem nějakého pána, který se 
jmenoval Luboš. Příběh byl docela depresivní a bohužel i pravdivý. Sám pan Povala byl kdysi 
 na tvrdých drogách závislý a taky si už něčím prošel. Nicméně při pohledu na něj to nepoznáte. 
Vypadá jako normální zdravý člověk. V průběhu celé besedy nám říkal spoustu různých pravdivých 
příběhů a dával nám pořád takové „moudra do života“. Hodně se mi líbilo to, že si celou besedu 
dokázal udržet naprostý klid. Kdykoliv se někdo začal bavit, okamžitě to zarazil. A navíc to dělal 
způsobem, že to ani nikomu nevadilo. Podle mě celou dobu dávali všichni pozor a nikoho to nenudilo. 
Myslím, že z této besedy si každý něco odnesl. Někdo víc, někdo míň, ale každý něco.  
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