Násilí do vztahu nepatří
Interaktivní beseda pro kolektivy žáků 2. stupně ZŠ na téma domácí násilí.
Beseda bude vedena formou hrané scénky studenty Gymnázia P. Křižkovského s uměleckou profilací.
Do hry budou zapojeni i žáci, jejichž úkolem bude společně vytvořit varianty možného vývoje nastíněné situace
ve vztahu dvou mladých lidí.
Akce se koná v rámci celoměstské kampaně Brněnské dny pro zdraví 2010, ve spolupráci s Interdisciplinárním
týmem města Brna pro oblast domácího násilí.

Program:

(délka trvání besedy cca 50 minut)
- úvod do problematiky domácího násilí
- hraná scénka studentů Gymnázia P. Křižkovského s uměleckou profilací, na téma „Násilí do vztahu nepatří“ - 1. část
- společné vytváření variant možného vývoje situace ve vztahu dvou mladých lidí (odměna pro aktivní žáky)
- hraná scénka - 2. část
- vy se ptáte, my odpovídáme - otázky a odpovědi
- distribuce osvětových materiálů a letáků včetně propagačních předmětů (pro každého žáka připravena drobná
pozornost)

Datum konání:
Doba konání:

30.9.2010
od 13:00 do 16:00 hodin

Místo konání:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno (Společenský sál, 5. patro)
beseda začíná vždy v celou hodinu tzn., že v odpoledním bloku proběhne beseda celkem třikrát
(rezervace je vhodná, kapacita místnosti cca 20 žáků)

Organizátor akce:

Odbor zdraví, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
(koordinátor Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí)
www.idtbrno.cz
www.brno.cz

Rezervace:

Z kapacitních důvodů je vhodná včasná rezervace. Vaši účast lze potvrdit na adrese: koudelkova.iva@brno.cz ,
nebo na tel.: 542 172 437 (kontaktní osoba: Mgr. Koudelková Iva, Odbor zdraví MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno).
V požadavku na rezervaci prosím uveďte počet zúčastněných žáků, základní školu, třídu a vybranou hodinu začátku besedy.
Rezervace je možné podat v termínu do 24.9.2010.

Pod záštitou:

Finanční partneři:

Zvláštní poděkování:
Studentům a vedení Gymnázia
P. Křižkovského s uměleckou profilací
www.gymum.cz

Ostatní partneři:

