
UNIPREV V BRAGE 

V dňoch 4. - 8. 10. 2000 sa stalo Portu
galsko hosťujúcou krajinou Medzinárodného 
kongresu UNIPREV-u. Centro Apostolico do 
Sameiro v Brage, ktoré domáci považujú za 
Rím Portugalska, prijalo členov UNIPREV-u 
zo siedmich krajín Európy, Belgicka, Luxem
burska, Nemecka, Švajčiarska, Slovenska, 
Maďarska. Na kongrese prirodzene nechýbali 
členovia UNIPREV-u z Portugalska. Témou 
a mottom kongresu bola rodina, miesto rodi
ny v primárnej prevenéii drogových závis
lostí: "Familie und Emotionale Bildung". 

UNIPREV (United Prevention) je medzi
národnou asociáciou, ktorá združuje profe
sionálnych pracovnikov a dobrovoľnikov v ob
lasti primárnej prevencie drogových závis
lostí. Sídlom UNIPREV-u je EupenlBelgicko. 
Prezidentom asociácie je Ernes Servais, au
tor projektu primárnej prevencie drogových 
závislostí "Kým nie je príliš neskoro ... ". Ten
to projekt školám v Slovenskej republike od
porúčalo MŠ SR. Stratégia a hlavné myšlien
ky projektu významne prispeli k mobilizácii 
komunity v prospech životného štýlu bez faj
čenia , alkoholu a iných drog. 

Spoločenské otvorenie kongresu prebehlo 
za účasti vysokých predstaviteľov štátu, ob
lasti, mesta a cirkvi. Odborný program pred
náškou otvorila profesorka sociológie Engra
cia Leandro z Univerzity Minho, ktorá analy
zovala aktuálne zvláštnosti rodín v krajinách 
Európy. Elmar H. Supe, Hochshule Vechta 
z Nemecka v kontexte vývinových zvláštností 
osobnosti objasňoval dôležitosť emocionálnej 
inteligencie, podnecovania detí k odvahe, 
ktorá je hnacou silou ľudskej aktivity a zdro
jom sily, ako aj pozitívnych citov človeka . Er
nest Servais z ASL (Arbeisgemeinschaft fur 
Suchtvorbeugung und Lebensbewaltigung), 
prezident Uniprev-u , akcentoval potrebu roz
voja emocionálnej kultúry. Vo workshope 
prezentoval novú metodiku pre oblasť práce 
s ľudskými emóciami s ľudským prežívaním, 
ktorá po známej technike fotofantázií oboha
tila metodickú vybavenosť členov Uniprev-u, 
pracujúcich v oblasti primárnej prevencie. 
Mária Benedita Gomes z portugalského In
štitútu sociálnej integrácie z Bragy venovala 
svojím príspevkom pozornosť edukácii, rozvo
ju emocionálnych kompetencií . Reiner Ma
thieu z belgického ASL venoval pozornosť 

emóciám v kontexte kréda "Cítim sa dobre, 

keď ma majú radi, keď sa cítim dobre, mám 
chuť niečo urobiť" a kréda "Svet by nebol ta
ký krásny, keby som tu nebol". Predstavil 
teoretické východiská a prevenčný program 
s metodickými materiálmi pre deti staršieho 
školského veku. Oľga Orosová z Prirodove
deckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Nadácie 
FILIA Centrum Košice predstavila programy 
prevencie drogových závislostí v praxi slo
venských škôl, venovala pozornosť participá
cii a miestu rodičov a učiteľov, ako význam
ných dospelých v prevencii, v programoch 
prevencie, pri naplňani úmyslu zbližovať svet 
hodnôt, noriem, cieľov a očakávani detí a do
spelých. Karin Bohme z RSK (Regionalstelle 
fur Suchtvorbeugung und Konfliktbewalti
gung) z Nemecka, ako napovedá názov inšti
tútu, venovala pozornosť emocionálnym čini
teľom zvládania záťažových situácií a akcen
tovala skutočnosť, že " ... deti veľmi rýchlo zis
tia, že dospelí nereagujú na rovnakú situáciu 
rovnako .. . ". Skúškou odčítavania emOCll 
z pripravených predlôh obohatil svoje vystú
penie Karl Lux z belgického ASL, ktorý veno
val pozornosť emocionálnym zvláštnostiam 
interakčných vzorcov správania sa rodičov a 
detí. Na význam senzibilizácie vedomia tela 
v procese emociálneho vývinu mladých ľudí 
poukázala prednáška Alexandra Fotula z Na
dácie FILIA Centrum Košice. 

Maria Manuela Morgado z Asociácie rodi
ny z portugalského Porta, Luisa Gomes 
z Asociácie rodiny v portugalskej Brage, Bar
bel Chrapa z inštitútu FOKUS (Forchungs
gemeinschaft fur Konflikt- and Sozialstudien 
e.V.) z Halle, z Nemecka, Norbert Genster
blum z ASL z Belgicka a mnohí ďalší infor
movali o celom rade realizovaných projektov 
prevencie drogových závislostí. Množstvo in
formácií, ktoré ponúkali prednášky a works
hopy doplňali postery všetkých zúčastnených 
krajín. 

Medzinárodný kongres UNIPREV-u vy
tvoril príležitosť na výmenu poznatkov, skú
seností, prevenčných stratégií. Navyše Portu
galsko sa prezentovalo ako krajina, ktorá 
dokáže v smere pomoci deťom, pomoci etnic
kým skupinám, pomoci rodinám spájať sily 
vládneho a mimovládneho sektora, podporo
vať kooperáciu a potencie štátneho záujmu 
a mimovládnych organizácií v prevencii dro
gových závislostí. Olga Orosová 
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