Pozvánka na tlačovú konferenciu
Bratislava, 06. 06. 2016

Až 38 % mladých ľudí ostáva s myšlienkou na samovraždu osamote
Reakcia na aktuálne dianie a výskum v problematike samovrážd mladých ľudí
Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v spolupráci s internetovou
poradňou pre mladých IPčko.sk, Vás pozývajú na tlačovú konferenciu s názvom Až 38 %
mladých ľudí ostáva s myšlienkou na samovraždu osamote. Tlačová konferencia za
účasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa koná 9. júna 2016 o 10:30 hod.
v Mediálnom centre PEVŠ, Nevädzova 5, Bratislava - Ružinov.
Program tlačovej konferencie:
 Otvorenie tlačovej konferencie
 Až 38 % mladých ľudí ostáva s myšlienkou na samovraždu osamote – predstavenie
výsledkov celoslovenského výskumu stredoškolákov
PhDr. Desanka Kanderová, PhD., prodekanka pre VVČ, PhD. a zahr. vzťahy Fakulty
psychológie PEVŠ, Mgr. Marek Madro, riaditeľ internetovej poradne pre mladých
IPčko.sk
 Potreba zvyšovania povedomia detí a mladých ľudí o možnostiach pomoci
v krízových situáciách
JUDr. Karel Molin, riaditeľ Národného koordinačného strediska pre riešenie
problematiky násilia na deťoch, Ministerstvo práce, sociálnej vecí a rodiny SR
 Intervencia a prevencia suicidálnych myšlienok či pokusov mladých ľudí s dôrazom
na prácu psychológov v školách
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
 Komentár k danej problematike z pohľadu platformy mimovládnych organizácií
združených v Koalícii pre deti Slovensko
Mgr. Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko
Kontakt na hovorcu:
Mgr. Jana Gemeranová

Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com
___________________________________________________________________________________________

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a
má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. PEVŠ
disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so zameraním na praktickú výučbu.
Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými
inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími štyridsiatimi
univerzitami. Má 20 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského
štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj
habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku našej školy do konca akademického roka 2014/2015
úspešne u nás ukončilo štúdium takmer 12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a
ratingovou agentúrou ARRA sa naše fakulty umiestňujú v ukazovateľoch atraktivity štúdia a vzdelanie na
popredných miestach.
Fakulta psychológie PEVŠ, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Má
akreditované študijné programy pre všetky tri stupne štúdia – bakalárske a magisterské (Bc., Mgr.)
v študijnom odbore psychológia a doktorandské (PhD.) v študijnom odbore pedagogická a školská
psychológia. V mesiaci február 2016 bolo Fakulte psychológie priznané MŠVVŠ SR právo udeľovať
akademický titul Magister absolventom v študijnom programe psychológia. Poslaním fakulty je kvalitná
teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu
z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci
celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“, stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy
psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.
Občianske združenie IPčko vzniklo v roku 2012. Napriek pokroku doby a takmer neobmedzeným
možnostiam sa často stáva, že mladým ľuďom niečo chýba. Nie je to ich nevďačnosť, ale rýchlosť
každodenného života, ktorá prináša svoje obete. Neostáva čas na rodinu a priateľstvá, chýba pocit
bezpečia. Ľudia neraz nevidia zmysel života, cítia sa sami a nepochopení. Mnohí z nich uvažujú o ukončení
svojho života, alebo hľadajú riešenie v drogách či alkohole. Organizácia IPčko sa venuje práve týmto
ľuďom s vierou, že im pomôžeme naštartovať ich život. Chce odpovedať na volanie mladých ľudí o pomoc
v ich problémoch a chce na to využiť tie najlepšie prostriedky. Tak vzniklo IPčko.sk – internetová poradňa
pre mladých. Internet dáva priestor, aby spojili priateľský prístup s odbornou pomocou. Prostredníctvom
online chat-rozhovorov podáva pomocnú ruku, oporu i radu stovkám mladých v boji s ich psychickými
problémami či inými nepriazňami života. Najčastejšie sa na poradcov (dobrovoľníkov) – psychológov,
sociálnych pracovníkov, obracajú mladí ľudia s prežívaným pocitom samoty, depresie, s problémami vo
vzťahoch, so závislosťami, sexuálnym násilím, sebapoškodzovaním a často sa im zdôverujú aj s
myšlienkami na samovraždu. Pomoc mladým poskytujú prostredníctvom chatu anonymne, bezplatne,
každý deň v týždni od 7:00 do polnoci. Za čas existencie využilo už služby IPčko.sk asi 42 tisíc mladých ľudí
v krízových situáciách. Občianske združenie realizuje aj ďalšie projekty na pomoc mladým – online terénne
vyhľadávanie ohrozených mladých ľudí, poradenský portál Nenormálne.sk, nízkoprahové kontaktné
centrum UPside na Obchodnej ulici v Bratislave, či verejné diskusie s názvom GAUČ.

