ZMĚŇTE ŽIVOT
JEDNÉ TŘÍDĚ
V ČR je konzumace alkoholu na osobu největší na světě a u měkkých
drog jsme na 2. místě za USA.1
Děti jsou stále velmi naivní v používání internetu. 75% dětí bylo na
internetu kontaktováno někým, koho neznaly. 56% rodičů neví, co jejich
děti na internetu dělají a jaké stránky navštěvují.2
Preventivní programy křesťanských lektorů pro základní a střední školy.

NOVÁ GENERACE
NA DOBRÉ CESTĚ
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Nová generace na dobré cestě
Preventivní programy lektorů jsou určeny pro žáky a studenty základních a středních
škol. Zaměřují se na etická témata, různé negativní projevy ve společnosti, partnerské
vztahy a zodpovědný životní styl, ve kterém sex má své místo až v manželství. Ve
svých principech stojí tyto přednášky na židovsko-křesťanských základech, které byly
hodnotami evropské civilizace. Postmoderní společnost přináší svobodu jednotlivci,
ale nedává solidní základ jeho identity. Žijeme
v konzumní společnosti, která nás vzdaluje od
tradičních hodnot.
Programy jsou realizovány metodami, které jsou
vlastní dětem a mladým lidem. Zasévá to semínko
odhodlání usilovat o skutečné hodnoty navzdory
proudu dnešní společnosti. Lektoři ukazují, kde sílu
k takovémuto životu berou křesťané.

Nabídka programů
Jak se stát dobrým kamarádem? Jak se nehádat se sourozenci? Jak překonat starosti
ve škole? Jak mít hezké vztahy s rodiči? Jak správně naložit se svými penězi? Jak
se chránit v nebezpečných situacích? Jak správně využívat počítač a televizi? Image
nebo charakter? Kdo jsem? Přátelé, Rodina, Peníze, peníze, peníze, Život v mediální
džungli, Pohoda, klídek a tabáček, Předsudky, Stáří – děs, nebo výsada? Partnerské
vztahy a prevence AIDS, Mozek plný sexu, Zdravá sexualita, Prostituce a promiskuita,
Pornografie a kult krásného těla, Antisemitismus a holocaust, Bolest jménem šikana,
Moderní je nekouřit, Kyberšikana, Rasismus
a extremismus, Bible - kniha, kterou si chceš
přečíst, Srovnání světových náboženství, Život
v závislosti, Jak si nenechat ublížit, Preventivní
program zaměřený na zlepšení vztahů v třídním
kolektivu, Adaptační pobyty pro žáky 6. tříd ZŠ
a 1. ročníků SŠ, Mimořádné besedy s hosty, Co
je a co není odvaha, Od deprese k motivaci.

Reakce škol a studentů
„Besedy byly na profesionální úrovni, žáky hodnoceny velmi kladně. Přednášející
dokázal žáky zaujmout, vtáhnout do témat, probíhaly četné diskuze.“
Mgr. Marcela Hodaňová, metodička prevence, ZŠ T. G. M., H. Bečva
„...Zkušenost, že žáci střední školy soustředěně a naplno vnímají dvě hodiny cizího
přednášejícího a nakonec vyhodnotí bez rozdílu své inteligenční či sociální úrovně, že
vyslechli dosud nezajímavější přednášku svého života, byla pro mne, naprosto ojedinělá
a výjimečná. „
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka, Hotelová škola, Poděbrady

„Semináře etické výchovy hodnotím jako velmi přínosné. Do tohoto projektu jsou
zapojeny všechny třídy druhého stupně a v současné době je naplánováno i rozšíření
na první stupeň. Probírají se zde témata, která jsou pro běžný život žáků velmi důležitá
a která korespondují s naším školním vzdělávacím programem. Žáci jsou zapojováni
do diskuse, často pracují ve skupinách, semináře jsou obohacovány ukázkami na
interaktivní tabuli. Naše škola by ráda ve spolupráci pokračovala…“
Mgr. Helena Vašatová, učitelka občanské výchovy na ZŠ R. Frimla v Trutnově
„S náplní besed, obsahem, způsobem prezentovaným dětem, rozmanitostí a aktuálností
jednotlivých témat jsme velmi spokojeni. Naši žáci se na besedy vždy těší. Besedy
zaměřené na šikanu byly pro žáky zážitkové a jsou pro nás velmi přínosné, pomáhají
nám při řešení problémů, které se občas objevují. Nejzajímavější pro žáky byla beseda s
pamětnicí holocaustu, která svým životním příběhem oslovila mladou generaci a přiblížila
jim tuto nelehkou dobu.“
Mgr. Karel Strnad, ředitel ZŠ F.L. Riegera Semily
„Dobrý den, trápí mne jistá věc a nevím na koho se obrátit, kdo by mi mohl poradit. A tak jsem si vzpomněla na jednu Vaši přednášku a moc se mi líbí Vaše názory,
Váš přímý, jasný a otevřený přístup. Netuším však, zda Vás mohu takto obtěžovat…“
podobně začínají mnohé dopisy studentů

Lektoři financovaní v programu
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Změňte život jedné třídě
Připojte se k našemu úsilí svými dary a modlitbami, ať co nejvíce mladých lidí může projít
těmito programy a být motivováno k odpovědnému životu na zdravém etickém základě.
Rozhodnete-li se dávat do otevřeného Fondu pravidelnou měsíční částku např. 125 Kč
nebo přispějete jednorázovým darem 1 500 Kč, bude moci preventivními programy během
jednoho školního roku projít 20 studentů. Navíc každá vaše vložená koruna bude zdvojena
a na podporu práce lektorů poputuje DVOJNÁSOBEK toho, co darujete. Prostředky jsou
zdvojovány osobními dárci lektorů a z vlastních prostředků F-nadace. Režijní náklady (tisk,
poštovné, administrativa, …) celé kampaně Nová generace na dobré cestě jsou financovány
ze zvláštního daru. Správa fondu tedy má 0% režii a 200% vašeho daru směřuje na podporu
práce lektorů. Kromě příspěvku do fondu můžete podporovat i přímo některého z lektorů
(příslušný variabilní symbol najdete na webové stránce F-nadace).

F-nadace se představuje
Touhou F-nadace je rozdmýchat štědrost lidí tak, abychom viděli Bohem proměněný národ.
Ježíš řekl „Žeň je velká, dělníků je však málo…“. Máme tu výsadu, že žijeme v době, kdy realita
nevyznívá tak tragicky. Viděli jsme obdarované lidi, kteří chodí nebo jsou ochotni vyjít do škol
a podílet se na uvedení Nové generace na dobrou cestu. Chceme být těmi, kdo je podpoří.
F-nadace dlouhou dobu sama fungovala jako sponzor, zdroj prostředků pro službu jiných.
Nyní vás zveme: přidejte se k nám, společně dokážeme více. Novou generaci na dobré cestě
považujeme za projekt s velkým přínosem, a proto jsme při F-nadaci založili otevřený fond,
jehož prostřednictvím můžete tuto službu podpořit. Více informací o nadaci a dalších službách,
které podporujeme, najdete na našich webových stránkách. Pomáháme dárcům moudře
spravovat jejich prostředky a pečlivě vybírat podpořené projekty. Jedním z našich cílů je dárce
povzbuzovat k dávání, spojit dárce ke společnému záměru a vidět pak větší výsledky. V roce
2012 dosáhla podpora projektů poskytnutá prostřednictvím F-nadace celkové výše 1,96 mil
Kč (67% ČR, 33% misie v Africe realizovaná ve spolupráci s organizací Christ for all Nations).

Petr Frolík, předseda správní rady F-nadace
V roce 1994, v touze vrátit Bohu alespoň malou částečku toho, co On
udělal pro něj, opustil na několik let podnikání v oblasti realit, založil
F-nadaci a začal rozvíjet její vlastní projekty. Nyní se podílí zejména na
rozvoji vlastního kapitálu nadace a podpoře štědrosti dalších dárců. Je
zřizovatelem a sponzorem F-nadace. V nadaci vždy působil a působí
jako dobrovolník.

Jan Kuklínek Stará se o skupinu lektorů, která byla v grantovém
řízení vybrána, aby své křesťanské preventivní programy přinášeli do
škol. Do roku 2005 pracoval ve společnosti Hewlett-Packard. Poté se
rozhodl vzdát se kariéry v oblasti informačních technologií a věnovat
se podpoře vzdělávacích neziskových projektů. Osobní víra v Boha
je pro něj důvodem proč ovlivnit, co se mladým lidem předkládá jako
životní vzor a hodnoty.
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