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.

SEPTEMBER 2014

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas septembra 2014 sme uskutočnili 44 prednášok, na 16
základných a 5 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 1448 žiakov a 64 učiteľov;
• rozdali sme 1512 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1184 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
• prednášky dodávali štyria prednášatelia okresoch Košice,
Nové Zámky, Levice, Bratislava, Prievidza, Ilava.
Z celkového počtu 21 škôl, ktoré zodpovedali prieskum:
•
•
•
•
•

100% škôl označilo obsah našej prednášky za primeraný
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
100% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ
91% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo
minimálne rovnako dobrú v porovnaní s inými
protidrogovými prednáškami

Okrem prednášok na školách sme v septembri uskutočnili aj prednášku pre 60
odsúdených v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Ilave.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Stredná zdravotnícka
škola, Kukučínova 40,
Košice
9.9.2014

Súkromná spojená škola ZŠ. Starozagorská 8,
Košice
9.9.2014

Zš Trebišovská 10,
Košice
5.9.2014
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Súkromná
hotelová akadémia
Bratislava
23. 9 2014

Bidovce 209,
Košice – okolie
10.9.2014

zš Dobník 93, okr.
Nové Zámky
10.9. 2014
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Drogy sú škodlivé a drogy by sme nemali užívať ak chceme mať
vyšportované telo.“

• „Na tejto prednáške som sa viac presvedčila o tom, že drogy by
škodili nie len mne, ale aj môjmu okoliu. Som rada, že som ich nikdy
nevyskúšala, a ani nechcem.“

• „Naučila som sa mnoho o drogách a nikdy tak nechcem skončiť.
Nechcem v živote ani piť, ani fajčiť.“

• „Dozvedela som sa o drogách a marihuane. Nechcem to nikdy
vyskúšať. NIKDY.“

_ REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE _
• „Veľmi sa nám páčila vaša protidrogová prednáška, veľmi dobre sa
•
•
•
•
•

mi s vami spolupracovalo.“
„Ďakujeme za prednášku. Verím, že na našu školu ešte prídete.“
„Ďakujeme, bolo to podnetné a zaujímavé.“
„Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
„Lektor bol veľmi sympatický, dokázal výborne komunikovať so
žiakmi, celkovo ich zaujal. Ohlasy zo strany žiakov boli veľmi
pozitívne.“
„Ospravedlňujem sa za oneskorenú reakciu na vašu výbornú proti
drogovú prednášku.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas septembra 2014:

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice-Juh
Súkromná pedagogická a soc. akadémia, Požiarnická 1, Košice-Juh
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP
Súkromná hotelová akadémia, Biskupická 21, Bratislava
Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova 23, Košice-Juh
Základná škola, Bidovce 209, Bidovce
Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
Základná škola, Ruskov 32, Ruskov
Základná škola, Seňa 507, Seňa
Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
Základná škola, Trebišovská 10, Košice-Západ
Základná škola s MŠ, Dubník 93, Dubník
Základná škola s MŠ, Jur nad Hronom 284, Jur nad Hronom
Základná škola s MŠ, Nová 525, Košice
Základná škola s MŠ, Šarovce 426, Šarovce
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sme boli schopní dosiahnuť tieto
výsledky a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog.
Týmto im ďakujeme za vyjadrenie ich podpory.

V Bratislave, 6. 10 .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
info@ slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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