
 

 

Slavnostní předání cen 8. ročníku JIHOČESKÉ SOUTĚŽE  

 

České Budějovice (19. 6. 2017) THEIA – krizové centrum o.p.s. v letošním roce vyhlásilo již 8. ročník 

soutěže, která je určena pro žáky a žákyně druhého stupně základních škol v Jihočeském kraji. 

Letošním názvem a tedy i tématem je „Co je to agrese?“ Soutěže se v letošním ročníku zúčastnilo 291 

dětí. Desítce nejlepších budou dne 21. 6. 2017 v 16 hodin na slavnostním vyhlášení v obřadní síni 

Magistrátu města České Budějovice předány ceny.  

Každoroční soutěž je doprovodným programem, který dětem více přibližuje otázky rizikového chování. 

V programech prevence pracujeme s třídními kolektivy a na jednolitá témata se přímo zaměřujeme. 

„Agrese je prvek, který se prolíná v téměř všech aspektech naší práce. To jak agresi vnímají děti a co si 

za tím představují, byla otázka, která byla ústředním mottem letošního ročníku soutěže. Proti 

předchozím ročníkům, kdy byla vybrána výtvarná či literární forma soutěže, jsme se letos rozhodli 

vyhlásit dvě kategorie a umožnit tak souběžně zapojit se dětem raději píšícím i raději kreslícím.“, 

poznamenala Barbora Čechová, ředitelka THEIA. 

Předání cen proběhne i pro letošní ročník v obřadní síni Magistrátu města České Budějovice. Program 

zpestří vystoupení několika dětských umělců z budějovických lidových škol. Soutěž „Co je to agrese“ se 

konala pod garancí RNDr. Michala Kohna, CSc., uvolněného člena rady města České Budějovice pro 

sociální oblast. A jako každým rokem i letos věnovala ceny do soutěže společnost E.ON, která 

každoročně podporuje jak soutěž, tak i programy na školách, které THEIA realizuje. „Programy primární 

prevence považujeme stále za jednu z nejdůležitějších oblastí, kterou chceme jako společensky 

odpovědná společnost podporovat. Tento náš dlouhodobý cíl se nám daří realizovat právě i díky 

spolupráci s centrem THEIA. Témata prevencí vnímáme v dnešní době jako  velmi aktuální a proto nás 

těší stále narůstající zájem dětí a mladých lidí o této problematice diskutovat, přemýšlet a  zabývat se jí i 

prostřednictvím kreativního ztvárnění.“, uvedl Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON. 

THEIA každoročně zrealizuje na základních a středních školách v Jihočeském kraji více jak 250 programů 

primární prevence rizikového chování. Programy realizuje od roku 2010. Je certifikovaným 

poskytovatelem těchto programů (certifikace udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). 

Při realizaci programů propojuje teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, které lektoři získávají při 

práci poradnách THEIA, kde řeší rozmanité problémy. 

Základní činností organizace je poskytování registrovaných sociálních služeb. THEIA byla založena v roce 

2009 a od svého vzniku v této oblasti působí. Pomoc poskytuje především osobám v krizi, obětem násilí 

a trestných činů. V ambulantních poradnách v Č. Budějovicích, v Jindřichově Hradci, Českém Krumlově a 

v Písku poskytuje služby krizové pomoci a odborného sociálního poradenství. U druhé uvedené služby 

je stále častějším tématem zadlužení klientů a jejich špatná finanční situace.  

 

Další informace o soutěži: http://www.theia.cz/cs/soutez-2017/  

Informace pro média: http://www.theia.cz/cs/theia-o-nas/pro-media  

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Čechová, tel: 724 243 726, email: cechova@theia.cz 

THEIA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice (www.theia.cz) 

http://www.theia.cz/cs/soutez-2017/
http://www.theia.cz/cs/theia-o-nas/pro-media
mailto:cechova@theia.cz
http://www.theia.cz/

