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.

Máj 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas mája 2015 sme uskutočnili 140 prednášok, na 26
základných a 13 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 4784 žiakov a 190 učiteľov;
• rozdali sme 4795 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1800 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali ôsmi prednášatelia v okresoch Banská
Bystrica, Bratislava, Detva, Nitra, Prešov, Spišská Nová Ves,
Topoľčany, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

78% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
22% škôl by chcelo aby bola prednáška dlhšia
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
75% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
86% 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 Sabinove.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Zš Hriňová
21.5.2015

Zš Hriňová
21.5.2015

Gymnázium Veľká
Okružná, Žilina
11.5.2015
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Prednáška zaujala aj vyučujúcich, nie iba žiakov. Sme radi, že sme
•
•
•

•

•
•

mohli spolupracovať. Prednáška bola obohatením pre žiakov aj
pedagógov. S pozdravom a vďakou riaditeľka školy.“
„Máme rôzne materiály, nakoľko spolupracujeme CPPPaP v Nitra, ale
vždy sa nájde niečo nové za čo veľmi pekne ďakujeme.“
„Podľa môjho názoru a názoru kolegov bola prednáška akčná, mala
spád, bola nekonvenčná.“
„Prednáška bola iná, išlo o iný pohľad na drogy a ich pôsobenie, ako
len výpočet toho, aké drogy poznáme a aké majú účinky. Žiaci sú do
prednášky aktívne vtiahnutí, trochu donútení sa aj zamyslieť. Možno
by bolo dobré túto situáciu využiť na všestrannejšiu diskusiu a
predĺžiť prednášku o hodinu. Bol by to teda 2-hodinový blok.“
„Chcem sa Vám poďakovať za takúto možnosť pomoci v boji proti
drogám. Filip má výborný prístup ku žiakom. Vie ich veľmi zaujať.
Žiaci sú spokojní, že k nim príde na besedu či prednášku aj niekto
iný. Nevšednou, veku primeranou formou vysvetlil deťom pôsobenie
drog v tele človeka. Počas prednášky žiakov aktivizoval, viedol ich k
tvoreniu zaujímavých otázok. Stretnutie so žiakmi bolo zaujímavé,
poučné a podporilo aj náš školský preventívny program.“
„Ja som sa nezúčastnil prednášky, ale so žiakmi ktorí boli na nej sme
napísali odpovede. Ešte raz ďakujem za Vašu ústretovosť.“
„Brožúrky k danej problematike sú veľmi dobré, mali úspech. Ešte raz
ďakujeme. Prajem veľa úspechov a pekný deň.“

_Vyjadrenie z väznice v Sabinove_
• „Dovoľte mi vyjadriť maximálnu spokojnosť s prednáškami, ktoré

odprezentoval pán Remper dňa 17.5. a 20.5.2015. Prednáška bola
realizovaná na profesionálnej úrovni a pútavou formou. Článok, ktorý
po schválení riaditeľom ústavu bude uverejnený na webe ZVJS
zašlem aj Vám. Samozrejme pripojím aj ďakovný list.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas mája 2015:
Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
Stredná odborná škola internát, Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
SOŠ, Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislava-Dúbravka
Základná škola s MŠ, Školská 1575, Hriňová
Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves
Spojená škola – ŠZŠ, Mudroňova 1, Nitra
Základná škola, Beethovenova 1, Nitra
Základná škola, Topoľová 8, Nitra
Základná škola s MŠ, Nové Sady
Základná škola, Školská 851, Veľké Zálužie
SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov
SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, Prešov
Súkromná základná škola, Solivarská 28, Prešov
Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov
Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
Základná škola, Mukačevská 1, Prešov
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Cirkevná základná škola, Radatice
ÚVV a ÚVTOS Prešov, Sabinov
Základná škola s MŠ, Sedlice
Základná škola s MŠ, Záhradnická 19, Svinia
Základná škola, Široké
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Gymnázium, 17. novembra 16, Topoľčany
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4, Trenčín
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín
Základná škola, Novomeského 11, Trenčín
Základná škola, Východná 9, Trenčín
Základná škola, Školská 252, Beladice
Základná škola, Školská 299, Skýcov
ZŠ sv. Don Bosca, Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce
Základná škola A.S., Pionierska 9, Sliač
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
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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. 6 .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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