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Tlačová správa 

 

LIONS QUEST SLOVAKIA – Umenie dospievať 

 
 

( Gabčíkovo, 06. apríl 2018 ) 

Distrikt 122 – Česká republika a Slovenská republika (D122) spustil medzinárodný preventívno-

výchovný program, ktorého cielǒm je podporovat ̌rozvoj sociálno-emocionálnych schopností u detí a 

mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a 

miestnu komunitu. Program je realizovaný už 25 rokov v 100 krajinách sveta, v 40 jazykoch.      

 _       „Cieľom programu je rozvoj kompetencií u detí a mládeže – sociálny, osobnostný rozvoj a rozvoj 

emocionálnej sféry. Program zlepšuje spolocěnskú klímu v škole, výsledky žiakov v škole, školskú 

dochádzku a medziľudské vztǎhy. Program znižuje rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, 

hladinu stresu u žiakov a učí zvládať konfliktné situácie.“ povedal zmocnenec Distriktu 122 – Česká 

republika a Slovenská republika a riaditeľ programu LQ PharmDr. Andrej Belaj.                                                                                              

_       „Pred viac ako dvadsiatimi rokmi Lions prijali myšlienku komplexného rozvoja mládeže s cieľom 

pomôcť deťom vyrastať v pozitívnom smere, bez nebezpečenstva drog a násilia a schopných prijímať 

pozitívne rozhodnutia. Lions sa zaviazali k ďalšiemu rozvoju programu Lions Quest a naďalej 

podporujú program finančne a dobrovoľne pracujú na naplnení cieľov tohto programu na celom svete. 

Dnes (06.04.2018) sme za pomoci medzinárodnej nadácie Lions Clubs International Foundation (LCIF) 

spustili na Slovensku do realizácie program v školách.“ povedal guvernér Distriktu 122 – Česká 

republika a Slovenská republika Ing. Bohumír Krátky, MJF. 

Lions Clubs International je najväčšia svetová humanitárna organizácia servisných klubov s viac ako 

1,45 miliónov členov v približne 46 000 kluboch vo viac ako 200 krajinách a geografických oblastiach 

sveta. Od roku 1917 kluby Lions pomáhali nevidiacim a zrakovo postihnutým a silne sa zaviazali k 

spoločenským službám a slúžiť mládeži na celom svete. Viac informácií o Lions Clubs International 

nájdete na webovej stránke www.lionsclubs.org a www.lions-guest.org. 
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