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Občianske združenie

SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY „PRAVDA
O DROGÁCH“
Naším želaním je, aby sa pravda o drogách dostala k deťom skôr, ako
si ich pritiahnu drogoví díleri, ktorí práve, a hlavne deťom, dávajú
falošné informácie o drogách.

NAŠE VÝSLEDKY:








V okrese Čadca sa dozvedelo pravdu o drogách 4713 žiakov
a 135 učiteľov na 30 základných a stredných školách;
Od 28.10. do 16. 12. 2013 sa uskutočnilo 131 prednášok, na
ktorých sme rozdali 4862 informačných brožúrok Pravda
o drogách;
2950 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi, ktorí budú
ďalej podávať informácie o drogách, a ako sa proti nim
brániť, a pomáhať tak svojim rovesníkom žiť život bez drog;
82% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného;
100% škôl odpovedalo, že ich obsah prednášky zaujal.
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Základná škola
s materskou
školou,
Stará Bystrica
29.10.2013

Gymnázium
J. M. Hurbana,
Čadca.
26.–28.11.2013.

Gymnázium,
Ľ.Štúra 35,
Turzovka
2.12.2013
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Obchodná akadémia
Dušana Metoda
Janotu. Čadca.
29.11.2013

Základná
škola
Podvysoká
5.12.2013

Základná škola
Milana Mravca
Raková
4.12.2013
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Základná škola
Milana Mravca.
Raková
4.12.2013

Základná
škola
Svrčinovec
28.10.2013

Základná škola,
Rázusova 2260,
Čadca
3.12.2013
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Základná
škola,
Zákopčie
5.12.2013

Stredná
odborná škola
drevárska a
stavebná.
Krásno nad
Kysucou
11.12.2013

Stredná
odborná škola
obchodu a
služieb, Čadca
9.12.2013
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AKO HODNOTÍTE NAŠU PREDNÁŠKU?

_ODPOVEDE UČITEĽOV_

 „Dobrý deň, som koordinátorkou prevencie v našej škole. Chcem

Vám veľmi poďakovať za Vaše prednášky a zároveň Vás pozvať
k ďalšej spolupráci pri preventívnej práci so žiakmi, ktorej sa snažím
venovať čo najlepšie. Uvítam každú ponuku, ktorá pomôže žiakom.
S pozdravom Daniela Martykanová“

 „Oceňujem osobný postoj prednášateľa k problematike, vkladanie
príbehov z okolia, vlastné zážitky.“

 „Podľa vyjadrenia žiakov, význam prednášky nespočíval v tom, že by
dostali nejaké nové informácie, tých majú dosť, skôr sa im páčila
forma.“

 „S prednáškami sme boli veľmi spokojní. Ďakujeme.“
 „Prednáška vyvolala u žiakov veľký ohlas. Veľmi sa im páčila.

Prednášateľ výborným spôsobom poskytoval informácie o probléme
užívania drog, alkoholu a fajčenia. Vedel žiakov zaujať a aktívne ich
zapojiť do problematiky. Prajeme Vám v novom roku veľa zdravia
a pohody vo Vašej náročnej a ťažkej práci. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu s Vami. S pozdravom Mgr. Vlasta Perďochová,
koordinátor prevencie“
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Základné a stredné školy
v okrese ČADCA,
na ktorých
smeprednášali:
Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca
Pedagogická a socialna akadémia sv. Márie Goretti, Čadca
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca
Spojená škola, Palárikova, Čadca
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
Stredná odborná škola technická, Čadca
Základná školaChtelnica
Základná škola s materskou školou, Čadca – Horelica
Základná škola s materskou školou, Podzávoz, Čadca
Základná škola, Komenského ul., Čadca
Základná škola, Rázusova, Čadca
Základná škola s materskou školou, Čierne – Vyšný koniec
Základná škola Čierne – Ústredie
Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou
Základná škola Makov
Základná škola s materskou školou Olešná – Polgrúň
Základná škola s materskou školou, Oščadnica
Čadca Základná škola, Podvysoká
Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková
Základná škola Milana Mravca, Raková
Základná škola s materskou školou, Skalité – Kudlov
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité
Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica
Základná škola, Staškov
Základná škola, Svrčinovec
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Základná škola, Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov
Základná škola, Zákopčie
Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou
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Poďakovanie
Prednášky sme uskutočnili v spolupráci so srž.Mgr. Marcelou Vorekovou z
Mestskej polície Čadca, odd. prevencie kriminality, ktorá sa na viacerých
prednáškach aj osobne zúčastnila.
Okrem toho sa prednášok zúčastnil aj Juraj Tabak ‐ 3 násobný majster sveta v
karate do 88 kg, Kristián Michalec ‐ 2 násobný majster Slovenska v karate a tiež
miestny farár z obce Makov.
Týmto im ďakujeme za vyjadrenie ich podpori.

V Bratislave, 7.1. 2014

Juraj Šembera
Predseda o.z.
Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Hviezdna 38
811 05 Bratislava
0905 / 320 240
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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