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.

December 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas decembra 2015 sme uskutočnili 89 prednášok, na 22
základných a 7 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 2874 žiakov a 150 učiteľov;
• rozdali sme 2962 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1655 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali piati prednášatelia v okresoch Bratislava,
Kežmarok, Poltár, Stará Ľubovňa, Zvolen, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

95% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
98% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
90% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
90% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
80% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Obchodná akadémia,
Stará Ľubovňa
4. 12. 2015

ZŠ, Jakubany
7. 12. 2015

ZŠ. Hniezdne
8. 12. 2015
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ZŠ Toporec
15. 12. 2015

ZŠ Rakúsy
17. 12. 2015

ZŠ Martinská Žilina
22. 12. 2015
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Ďakujem za prednášku. Dozvedela som sa nové užitočné vedomosti
do života.“
• „Prednáška sa mi veľmi páčila, pretože som sa dozvedela množstvo
zaujímavých vecí a hlavne som to správne pochopila na bežných
situáciách zo života ktoré slúžia ako príklady.“
• „Bolo to zaujímavé, bola by som radšej ak by to rozprával niekto so
skúsenosťami s drogami.“
• „Páčili sa mi rečnícke schopnosti prednášateľa o niektorých
informáciách napríklad o účinkoch extázy som mala dojem, že
informácie sú skreslené.“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Ďakujeme za prednášku, verím, že takéto aktivity budú nápomocné
•
•
•
•
•
•

pri predchádzaní drogovej závislosti.“
„Vystupovanie prednášajúceho bolo perfektné a myslím že takýchto
praktických prednášok by malo byť viac.“
„Postrehy k prednáške: výborná.“
„Prednáška bola veľmi zaujímavá. Žiaci získali širší pohľad na drogy.
Uvedomili si, že nie sú len ilegálne drogy, ale aj legálne, s ktorými sa
stretávajú dennodenne.“
„Prednáška bola zaujímavá, logická, prijateľná pre stredoškolskú
mládež. Žiaci boli zaujatí, veľmi sa im to páčilo. Myslím si, že
prednáška splnila svoj účel.“
„Veľmi pekne ďakujem, teším na našu ďalšiu spoluprácu, o besede
som napísala aj na našu webovú stránku školy, priložila fotografiu a
názory detí na besedu.“
„Prednáška bola veľmi pútava prispôsobená veku i zrelosti.
Ďakujeme.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas decembra 2015:
Základná škola, Nobelovo námestie 6, Bratislava
Základná škola, Školská 212, Huncovce
Spojená škola – ZŠ, Školská 535/5, Lendak
Základná škola, Podhorany
Základná škola s MŠ, Rakúsy
Základná škola s MŠ, Slovenská Ves
Základná škola, Školská 7/6, Toporec
Základná škola, Vrbov
Základná škola, Ulica školská č. 3, Poltár
ZŠ s MŠ Kráľ. Pokoja, Haligovce
Základná škola s MŠ, Hniezdne
Základná škola s MŠ, Jakubany
Základná škola s MŠ, Kamienka
Základná škola s MŠ, Školská 93, Plaveč
Základná škola s MŠ, Plavnica
Stredná odborná škola, Kláštorná 2, Podolínec
Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, Podolínec
Základná škola s MŠ, Školská 2, Podolínec
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
Spojená internátna škola – ŠZŠ, Levočská 22, Stará Ľubovňa
Spojená internátna škola – OUI, Levočská 24, Stará Ľubovňa
Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Veľký Lipník
Stredná odborná škola, Jabloňová 1351, Zvolen
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina
Základná škola, Jarná 20, Žilina
Základná škola, Martinská 20, 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, 18. 1 .2016

Mgr. Michal Bucko
Predseda o.z.

Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Kutuzovova 5/A
831 03 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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