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.

Október 2014

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas októbra 2014 sme uskutočnili 76 prednášok, na 14
základných a 8 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 2400 žiakov a 111 učiteľov;
• rozdali sme 2519 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1570 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
• prednášky dodávali traja prednášatelia okresoch Bratislava
Komárno, Košice, Partizánske, Prievidza, Žiar nad Hronom a
Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

90% škôl označilo obsah našej prednášky za primeraný
90% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
90% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ
70% 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

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
ZŠ a mš, Školská,
Bojnice
3. 10. 2014

Základná škola, Lipová 2,
Rajec
8. 10. 2014

SOŠ SNP 14,
Partizánske
22. 10. 2014
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gymnázium Rajec
16. 10. 2014

Zš. Gašpara Drozda
s materskou školou
v Chrenovci-Brusne
9. 10. 2014

Zš, Morovnianska
cesta,
Handlová
9. 10. 2014
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Dozvedela som sa, aké nebezpečné a škodlivé sú drogy. Bolo to
podané v humornom zmysle, aspoň sme tomu pochopili všetci.“

• „Dozvedela som sa, že aj keď užijem drogu ostane mi v tele. Drogy
nie sú dobré. Majú všelijakú podobu. Používajú ju aj niektoré deti.
Neni dobré predávkovať sa ňou. Mnohí ľudia si ani neuvedomujú, že
keď pijú kávu drogujú, keď si dajú alkohol drogujú a škodia aj lieky na
predpis.“

• „Nemáme sa nechať oklamať drogami. Dali sme sľub, že nebudeme
fajčiť a brať drogy. Drogy, lieky a iné chemikálie nám ničia zdravie
a môžu nás zabiť.“

• „Naučila som sa, že drogy sú jedy a môžu zabíjať. Drogy nič
nevyriešia, len nám veci zhoršia.“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Veľmi odborná po každej stránke, lektor dokázal zaujať aj udržať si

rešpekt a disciplínu u žiakov. Žiaci ostali aj po vyučovaní cca 30 min.,
aj keď už mohli ísť domov, ale neišli, len aby sa mohli dozvedieť
ďalšie nové informácie. Lektor dokázal permanentne udržať
pozornosť žiakov, mal odborné vedomosti, herecký talent aj zmysel
pre humor. Bolo to iné, z každého uhla pohľadu v porovnaní s inými
prednáškami. Ďakujeme ešte raz a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
• „Ďakujeme za prednášky, boli poučné a na dobrej úrovni.“
• „Chcela by som sa poďakovať za zaujímavé prednášky.“
• „Žiaci a vyučujúci boli spokojní s prednášajúcim, ktorý sa prispôsobil
vekovému zloženiu skupiny.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas októbra 2014:
Základná škola s MŠ, Školská 292/7, Bojnice
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka
Základná škola s MŠ, Ľ. Štúra 71/1, Dolné Vestenice
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Základná škola, Morovnianska 1866/55, Handlová
ZŠ G.Drozda s MŠ, Chrenovec – Brusno
SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno
Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ
Základná škola s MŠ, Lazany 423/5, Lazany
ZŠ s MŠ V. Benedikta, Družby 339/2, Nedožery - Brezany
Spojená škola ZŠ s MŠ, ZUŠ, Školská 370/19, Nitrianske Pravno
Základná škola s MŠ, Nitrica 41, Nitrica
Gymnázium Komenského 2/1074, Partizánske
Spojená škola – SOŠ, Nám. SNP 5, Partizánske
Odborné učilište, Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza
Gymnázium, Javorová 5, Rajec
Základná škola, Lipová 2, Rajec
Katol.spojená škola-CZŠ, Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec
Katol.spojená škola, Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec
Základná škola s MŠ, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom
Gymnázium M.R., Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
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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, 10. 11 .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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