
Veďte své žáky k prevenci 
s interaktivním školením od Loono
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V Loono věříme, že prevence zachraňuje lidské životy. 
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členů

Naší zakladatelce Kateřině bylo 22 let, 
když onemocněla rakovinou. Díky 

tomu, že naslouchala svému tělu, bylo 
vše zachyceno v časném stádiu. 

Vyléčila se a rozhodla svým příběhem 
inspirovat další mladé lidi, aby na své 

zdraví mysleli včas. A tak vzniklo 
Loono <3. 

1500+
workshopů 
ve školách 
a firmách

30 000+
fanoušků na 

sociálních 
sítích

150 
mladých lékařů 

a studentů 
medicíny

http://www.loono.cz


Naučit mladé lidi, jak předcházet a včas 
rozpoznat rakovinu, kardiovaskulární 
onemocnění a problémy týkající se 
reprodukčního zdraví.

Zbavit studenty strachu z vážné nemoci 
a vybudujeme u nich pozitivní přístup 
k péči o vlastní tělo a prevenci.

Zábavnou formou je naučit, jak se o svoje 
tělo správně starat. Náš způsob komunikace 
je totiž srozumitelný 
a atraktivní.

Vyškolili jsme už 50 000 lidí, letos 
to zdvojnásobíme.
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je věk, kdy se 
nejčastěji objevuje 

rakovina varlat

35 % 
lidí neví, jak 

správně užívat 
antikoncepci

80 % 
kuřáků si koupí 
první cigaretu 

mezi 13-15 lety

15-35 let

http://www.loono.cz


47
lidí si díky nám 

odhalilo závažné 
onemocnění včas
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Více 
příběhů
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Prevence 
infarktu 

a mozkové 
mrtvice

Prevence 
rakoviny

Reprodukční 
zdraví

*Rádi Vám připravíme 
přednášku na míru

http://www.loono.cz


V rámci workshopu #prsakoule studenty 
naučíme, jak správně a pravidelně vyšetřovat 
prsa a varlata a odhalit tak případnou 
rakovinu včas. 

Školíme na speciálních gumových modelech, ve 
kterých jsou ukryty bulky. Každý si tak může 
zkusit nahmatat, jak rakovina vlastně vypadá. 

Zmíníme i prevenci rakoviny děložního čípku, 
kůže a střeva a připomeneme, kam a kdy zajít 
na preventivní prohlídku.
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Chci 
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Na workshopu Žiješ srdcem studenty naučíme, 
jak lidské srdce funguje a jak se o něj správně 
starat. 

Vysvětlíme, jak včas rozpoznat infarkt, 
mozkovou mrtvici a jiná onemocnění, i jak 
nejlépe pomoci člověku, který se v této v situaci 
ocitne. 

V praktické části workshopu si pak mohou 
zájemci změřit krevní tlak, poslechnout si 
fonendoskopem tlukot vlastního srdce a naučit 
se, jak správně poskytnout první pomoc. 

Skrze augmentovanou realitu nahlédneme 
také dovnitř lidského těla.

www.loono.cz | @loonocz

Chci 
školení

http://www.loono.cz
mailto:produkce@loono.cz
mailto:produkce@loono.cz


V rámci workshopu Dole dobrý studenty naučíme, 
jak předcházet a včas rozpoznat sexuálně 
přenosná onemocnění, i kam zajít, pokud se 
člověk v této situaci ocitne. 

Probereme také různé formy antikoncepce 
a poučíme účastníky workshopů o správné 
technice jejich užívání.

V neposlední řadě připomeneme prevenci a léčbu 
neplodnosti, i kam chodit na pravidelné 
preventivní kontroly.*
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*Workshop můžeme uspořádat na všechna témata souhrnně 
či se více zaměřit na jedno téma.
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STÁNEK

Zavítat k němu můžete po skupinkách 
a školitelé prakticky na modelech ukáží, 
jak na prevenci a rozdají edukační brožury.
Doporučujeme pro: univerzitní akce, 
poslední zvonění či vánoční besídky.

Kapacita: neomezena.
Co potřebujeme: menší stůl ve
vstupní hale, na chodbě či ve třídě.

WORKSHOPY

Během hodiny probereme teoretický úvod 
a ukážeme praktický nácvik na modelech.
Doporučujeme pro: žáky od 8. třídy základní 
školy, střední  školy a vyšší gymnázia 
v rámci preventivních programů. 

Kapacita: 50 účastníků. 
Co potřebujeme: třídu, tělocvičnu, 
přednáškový sál. 
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Poraďte 
mi 
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Veškeré peníze použijeme na pokrytí nákladů 
spojených se školením, tj. tisk edukačních brožur, 
cestovné školitelů, amortizaci školících modelů a v 
neposlední řadě i výrobu propagačních materiálů, 
tj. placek a samolepek, které od nás žáci dostanou 

na památku. 
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Školíme i v angličtině, samozřejmě za stejnou cenu. Ceny zahrnují školení, cestovné školitelů a veškeré materiály. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*Nemůžete si dovolit pokrýt náklady spojené 
se školením? Ozvěte se nám, Díky našim 

partnerům jsme ve výjimečných případech 
schopni poskytnout až 100% stipendium. 

Chci 
školení

Cena 
školení je 
1500 Kč*
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“Studenty workshop velmi zaujal. Aktivně 
se účastnili diskusí a příjemně překvapili 
všeobecným povědomím o prevenci. 
Nebáli se a hlavně nestyděli sdělit své 
názory. Workshop rozhodně 
doporučujeme i dalším školám.“

Marie Novotná, 
SŠSOG Hradec Králové

" Myslím, že zapojení studentů medicíny v 
edukaci na školách je skvělou volbou, vedle 
odbornosti nabízejí středoškolákům i zdání 
bližšího vztahu díky věkové blízkosti, což se 
následně projevilo i v otevřenosti 
pokládaných otázek a důvěře vůči 
školitelkám. Velký dík za to, co děláte!"

Lenka Doležalová, 
Právní akademie Liberec

"Ráda bych Vám co nejsrdečněji 
poděkovala za úžasné přednášky pro 
naše studenty a i pro naše zaměstnance, 
úroveň je skutečně vysoká a každý z 
účastníků si mnoho odnáší. Ohlasy jsou 
skvělé, děkuji všem lektorů i za skvělou 
domluvu a spolupráci!"

Mgr. Kateřina Šmídová, 
SOU gastronomie
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Líbí se vám naše nabídka? Ozvěte se naší 
Adéle na adela.sedlackova@loono.cz 

či +420 775 198 039

www.loono.cz
@loonocz

Pod záštitou:

Copyright © by Loono. All Rights Reserved.

Adéla Sedláčková                    
Kontakt pro workshopy ve školách
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