V 59 mestách Slovenska prebiehali oslavy Týždňa mozgu
Ďalší ‐ v poradí už šiesty ‐ ročník Týždňa mozgu je úspešne za nami. Akcie zamerané na tematiku mozgu
zrealizované v rámci Slovenska prekonali všetky naše očakávania.
V týždni od 11. do 17. marca 2013 sa v 59 mestách Slovenska uskutočnilo 303 akcií (prednášky a besedy na
tému mozog, tvorivé dielne, tréningy pamäti a iné kognitívne aktivity), a to vďaka 93 lokálnym organizátorom
(školám, škôlkam, knižniciam, zariadeniam sociálnych služieb, ako aj vďaka regionálnym úradom verejného
zdravotníctva a územným spolkom Slovenského červeného kríža). Pre porovnanie, v minulom roku sa podarilo
zorganizovať 196 akcií vďaka 62 lokálnym organizátorom. Medziročný nárast počtu aktivít aj zapojených
organizátorov a účastníkov svedčí o tom, že téma „mozog, jeho fungovanie, trénovanie ale aj zlyhávanie“ je
pre verejnosť lákavá a atraktívna.
Čo do počtu zorganizovaných akcií v rámci jednotlivých krajov Slovenska, najviac prednášok, diskusií či
kognitívnych aktivít bolo zorganizovaných v Banskobystrickom kraji, najmenej v najmenšom Bratislavskom
kraji. Zároveň v Banskobystrickom kraji sa našlo najviac organizácií, ktoré zorganizovali osvetové aktivity pre
verejnosť.

Počet akcií podľa krajov
14

11

20
89
Banskobystrický kraj

24

Prešovský kraj
Košický kraj
Žilinský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj

40

Bratislavský kraj

55
50

O akciách informovali národné aj lokálne médiá a vybrané webové stránky.
Týždeň mozgu sa na Slovensku organizoval už šiestykrát, a to zásluhou spolupráce štyroch partnerských
organizácií ‐ Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY a Neuroimunologický
ústav SAV. Slovenské výsledky z akcie budú reportované zakladateľskej organizácii The Dana Foundation
(USA), výsledky v celosvetovom meradle vrátane fotografií budú uverejnené aj na ich webstránke
http://www.dana.org/brainweek/.

Počet všetkých (malých aj veľkých, starých aj mladých) Slovákov, ktorí sa zúčastnili na akcii Týždeň mozgu
2013 je rekordných 7 476 osôb. Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám, ktoré svoje regionálne akcie
zorganizovali.
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Viac informácií, štatistík a fotogalériu nájdete na http://www.alzheimer.sk/slovenska‐alzheimerova‐
spolocnost/t%C3%BD%C5%BEde%C5%88‐mozgu‐2013.aspx
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