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.

Marec 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas marca 2015 sme uskutočnili 124 prednášok, na 19
základných a 8 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 4827 žiakov a 170 učiteľov;
• rozdali sme 4875 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 2790 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
• prednášky dodávali štyria prednášatelia v okresoch Košice,
Malacky, Nitra, Topoľčany, Trnava, Vranov nad Topľou,
Zvolen, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

90% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
10% škôl by chcelo aby bola prednáška dlhšia
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
85% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
90% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Okrem prednášok na školách sme v marci uskutočnili 1 prednášku pre
odsúdených v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Nitre,
taktiež pre Občianske združenie Úsmev ako dar a tiež pre súkromnú
spoločnosť Sevis Klub.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Zš SAČUROV
16.3.2015

Gymnázium Vranov nad
Topľou
11. 3. 2015

Zš HANUŠOVCE NAD
TOPĽOU
4. 3. 2015
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Zš, Sídlisko juh,
Vranov nad Topľou
2. 3. 2015

Zš BYSTRÉ
19. 3. 2015

Zš VYSNÝ ŽIPOV
19. 3 .2015
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Drogy zabíjajú, pripravia nás o peniaze. Drogy zostávajú v tele dlho.“
• „Že nemám všetko riešiť alkoholom. Skôr zomrieme. Drogy sú jedy.
Môžem skončiť na ulici.“
• „Drogy sú škodlivé a nikdy by som ich nemal vyskúšať. Ak ich
začnem brať pôjde to so mnou dole vodou a nakoniec zomriem.“
• „Že nemáme brať drogy lebo môžeme zomrieť. Dalo mi to príklad, že
keď budem dospelý nemám užívať drogy a alkohol.“
• „Že drogami nič nevyriešiš. Škodia zdraviu, zabíjajú. Sú návykové ak
ich užijeme vo veľkom množstve. Veľmi sa mi páčilo. 1*“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Prednášajúci využíval pri výklade množstvo príkladov zo života, čím
•
•
•
•

•
•

udržiaval pozornosť žiakov počas celej prednášky. Ďakujeme za
výbornú prednášku, želám všetko dobré!“
„Bola to pútavá, nenásilná komunikácia prednášajúceho so žiakmi, čo
hodnotíme veľmi pozitívne.“
„Prednáška sa nám páčila, ďakujeme.“
„Bolo to pútavé, zaujímavé, zo života, primerané veku, skrátka fajn.“
„Ďakujeme veľmi pekne za akciu, ktorú absolvovali zatiaľ 3. ročníky a
2.B. Plánujeme predstaviť túto besedu aj v ostatných ročníkoch podľa
dohody. Foto z akcie nájdete na www.gymzv.sk. Ďakujeme a teším
sa na ďalšiu spoluprácu.“
„Žiakom sa prednáška určite páčila a zaujala ich, najviac sa im páčil
sľub šerifa, ktorý museli sľúbiť. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavú
prednášku pre našich žiakov.“
„Žiakov zaujal hlavne sľub, prísaha o tom, že nebudú používať
drogy.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas marca 2015:
Základná škola, Bystré
Základná škola, Cabaj - Čápor
Spojená škola – SOŠ, Čaklov
Základná škola, Čaklov
Základná škola, Hanušovce nad Topľou
Základná škola s MŠ, Jarok
Základná škola, Klasov
Základná škola, Mojmírovce
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Základná škola, Sačurov
Základná škola A.S., Sliač
Základná škola, Soľ
Základná škola, Stupava
Základná škola, Škultétyho 11, Topoľčany
Základná škola, Tribečská 22, Topoľčany
SOŠ elektrotechnická, Trnava
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 2, Vranov nad Topľou
Gymnázium, Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 89, Vranov nad Topľou
Základná škola, Kukučínova, Vranov nad Topľou
SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Základná škola, Sídlisko II, Vranov nad Topľou
Základná škola, Sídlisko juh, Vranov nad Topľou
Základná škola, Vyšný Žipov
Základná škola, Zámutov
Gymnázium Ľ.Š., Zvolen
Základná škola sv.D.S., Zvolen

Slovensko bez drog

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, 8. 4 .2015

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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