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Soutěž Řekněte NE! ŠIKANĚ již má své vítěze

Občanské sdružení THEIA z Českých Budějovic dnes uzavřelo hodnocení 4. ročníku soutěže, 

určenou pro žáky 2. stupně základních škol našeho regionu. I letos byl tématem jeden ze sociálně 

patologických jevů a to ŠIKANA. Do soutěže zaslalo své plakáty více jak 300 účastníků. Soutěž je 

doplňkovou aktivitou k programům prevence, které sdružení na školách realizuje.

Předmětem soutěže, která byla vyhlášena v únoru letošního roku, byla tvorba plakátů, jejichž téma 

korespondovalo s názvem soutěže. Žáci druhého stupně základních škol tak ukázali své pojetí řešení 

tohoto fenoménu a způsob, jak by si takový plakát ukazující na negativa tohoto jevu představovali.

„Naše sdružení se aktivně zapojuje na poli prevence sociálně patologických jevů a každoročně 

realizuje stovky besed, zejména na základních školách. Tématem, které si škola často volí je právě i 

šikana. To byl jeden z důvodů, proč jsme si ji pro letošní rok vybrali i jako téma soutěže“, uvedla 

Mgr. Alena Šímová, garantka programů prevence THEIA.

Programy realizované na školách vycházejí z potřeb zájemců, tedy škol. Podstatné jsou však

zkušenosti a praxe, vycházející z ambulantních poraden tohoto sdružení. V rámci programů

prevence jsou řešena zejména ta témata, se kterými často rodiče a jejich děti do poraden sdružení 

přicházejí.  „Naše organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a zaměřuje se na 

pomoc osobám v krizi. „Naší činností je nejen pomoc a řešení konkrétních situací, ale i snah jejich 

vzniku předcházet. Prevence je velmi důležitou částí našich aktivit. Zapojování přímo dětí je 

nezbytné a tak se snažíme přicházet s takovými aktivitami, které by jejich zájem více podnítili a 

napomohli k vytvoření prostředí na školách otevřené diskuzi na tato témata. Děti se do soutěže 

zapojují právě prostřednictvím svých škol, kde jsou naše soutěže příležitostí k posílení prevence“

dodal Mgr. Ondřej Čech, předseda sdružení.

Deseti nejlepším účastníkům budou předány ceny na Bambiriádě v Českých Budějovicích, tuto 

neděli v 10.00 hodin. Ceny do soutěže i letos věnovala společnost E.ON ČR.
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