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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 Kysucké Nové Mesto sa dozvedelo pravdu
o drogách 1454 žiakov a 59 učiteľov na 12 základných
a stredných školách;
Od 27. 2. do 12. 3. 2014 sa uskutočnilo 42 prednášok, na
ktorých sme rozdali 1524 informačných brožúrok Pravda
o drogách;
910 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;
90% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl napísalo, že naša prednáška splnila svoj cieľ
a ohodnotili ju ako rovnako dobrú alebo lepšiu v porovnaní
s inými
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Základná škola
Horný Vadičov
7. 3. 2014

Základná škola
Rudinská
10. 3. 2014

Základná škola
Snežnica
28. 2. 2014
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Spojená škola,
Kysucké Nové Mesto.
4. 3. 2014

Stredná odborná
škola strojnícka
Kysucké Nové Mesto.
11. 3. 2014

Škol. internát pri SŠ,
Kysucké Nové Mesto
12. 3. 2014
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Zš Dolinský potok
Kysucké Nové Mesto
3. 3. 2014

Základná škola
Rudiná
10. 3. 2014

Zš ulica Clementisova
Kysucké Nové Mesto
6. 3. 2014
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AKO HODNOTÍTE NAŠU PREDNÁŠKU?

__ODPOVEDE ŽIAKOV_

 „Dozvedela som sa viac o škodlivosti drog a návykových látok. O tom,
ako ľudia skončia, keď si na ne navyknú. keď si na ne navyknú, budú
ich užívať, ale aj čo sú schopní urobiť pri ich získaní.“

 „Pre mňa bola prednáška zaujímavá. Dozvedela som sa, že sú drogy
naozaj škodlivé. Doteraz som si to veľmi neuvedomovala a mňa to
vôbec netrápilo. Som toho názoru už veľmi dlho, že drogy nebudem
brať a ani nad tým uvažovať. Je to veľmi zlé.“

 „Že človek pod vplyvom drog môže niekomu ublížiť, ale aj sám sebe.

Môže klesať stále nižšie a nižšie. Odlúčiť sa od rodiny a spoločnosti.“

 „Dozvedel som sa, že brať drogy nie je dobré. Potom po sústavnom
bratí drogy sa človek zmení. Dalo mi to veľa do života.“

_ODPOVEDE UČITEĽOV_

 „Prednáška bola veľmi zaujímavá, výstižná. Ďakujeme.“
 „Prednášateľ bol príjemný, bez problémov nadviazal kontakt so

žiakmi. Nebola to iba prednáška, ale zapájal do diskusie aj žiakov.
Tí boli s obsahom a osobou prednášajúceho spokojní.“

 „Ďakujeme za zrealizovanú prednášku, ktorá bola na vynikajúcej
úrovni.“
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Referencie:
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Základné a stredné školy
v okrese KYSUCKE NOVE MESTO,
na ktorých sme prednášali:

Základná škola, Radoľa 326, Radoľa
Základná škola, Horná 19, Ochodnica
Základná škola s MŠ, Snežnica 218
Základná škola, Dolinský potok č.1114, Kysucké Nové Mesto
Spojená škola‐SPŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Gymnázium, Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto
Základná škola, Clementisova ulica č.616, Kysucké Nové Mesto
Základná škola, Horný Vadičov 277
Základná škola s MŠ, Rudinská 115
Základná škola, Rudina 443
SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
Škol. internát pri SŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sa deti Kysuckého Nového Mesta
a okolia dozvedeli pravdu o škodlivosti drog.
Týmto im ďakujeme za vyjadrenie ich podpory.

V Bratislave, 21. 4 .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
821 06 Bratislava
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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