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.

február
2016

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas februára 2016 sme uskutočnili 92 prednášok,
na 23 základných a 7 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 3484 žiakov a 157 učiteľov;
• rozdali sme 3229 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 2151 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali traja prednášatelia v okresoch Bratislava,
Brezno, Košice, Levice, Lučenec, Nové Zámky, Poltár, Poprad,
Rimavská Sobota, Zvolen.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•

•
•
•
•

90% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(zvyšných 10% by si prialo aby prednáška bola dlhšia ako 1
vyučovaciu hodinu),
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
90% 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

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
ZŠ. Hlavná 5,
Družstevná pri Hornáde
2. 2. 2016

ZŠ. TajovskÉho ul.,
Poprad
8. 2. 2016

ZŠ. Komenského 2,
Svit
10. 2. 2016
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ZŠ Frana Krála,
Poprad-Velká
12. 2. 2016

SOŠ technická,
Nitrianska 61,
Šurany
16. 2. 2016

ZŠ. Mládežnícka 24,
Šahy
19. 2. 2016
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Prednáška bola primeraná žiakom, zrozumiteľná. Prednášajúci bol
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

v danom obore 100%.“
„Ďakujeme za krásnu a poučnú prednášku.“
„Veľmi pekne ďakujem.“
„Dňa 12.2.2016 sme zrealizovali prednášku s pánom PETROM
REMPEROM z Občianskeho „združenia SLOVENSKO BEZ DROG
na tému PRAVDA O DROGÁCH. Veľmi oceňujeme zvolenú formu
prednášky, nakoľko zaujímavým obsahom a nevtieravým spôsobom,
ako aj spontánnou diskusiou upozornila žiakov na hroziace
nebezpečenstvo pri užívaní legálnych i nelegálnych drog. Spokojnosť
prejavili žiaci aj spätnou väzbou: „Na dnešnej prednáške som sa
dozvedela, že ak chcem živote niečo dosiahnuť a mať svoj život pod
kontrolou nesmiem s drogami experimentovať“. „Drogy škodia nám,
ale aj okoliu. Z nadšenia môžeme upadnúť do smútku“. „Drogy
neprinesú človeku očakávané šťastie. Každé „dočasné potešenie“ má
svoju cenu, v tomto prípade cenu zdravia, alebo až života. Treba si
vážiť seba samého.“
„Výborné...ďakujeme“
„Prednáška bola pre žiakov aj pre mňa zaujímavá, prednášateľ viedol
prednášku zrozumiteľne a pútavo, akurát by som privítala väčší
časový priestor ako je 45 minútová hodina.“
„Ďakujeme za prednášku.“
„Veľa úspechov vo Vašej práci.“
„Teším sa na ďalšiu spoluprácu.“
„Výborná prednáška, deti zaujala.“
„Riaditeľstvo ZŠ Janka Kráľa v Šahách Vám ďakuje za hodnotné
prevedenie prednášky, ktorá našich žiakov zaujala a dúfam, že
priniesla do ich života mnoho cenných poznatkov.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
februára 2016:
Stredná odborná škola internát, Ivanská cesta 21,Bratislava-Ružinov
Spojená škola - SPŠ, Laskomerského 3, Brezno
Základná škola s MŠ, Máj. povst. čes. ľudu 35, Brezno
Základná škola s MŠ, Pionierska 2, Brezno
Súkromná SOŠ hutnícka, Družby 554/64, Podbrezová
Súkromné gymnázium, Družby 554/64, Podbrezová
Základná škola, Hlavná 5,Družstevná pri Hornáde
Základná škola, Čajkov
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
Základná škola J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy
Základná škola s MŠ, Šarovce
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Gymnázium B.S.T., Haličská cesta 9, Lučenec
Základná škola, Bernolákova 35, Šurany
SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany
Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
Základná škola s MŠ, Utekáč
Základná škola s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
Základná škola s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad
Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
Základná škola s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
Základná škola s MŠ, Michalská 8, Spišské Bystré
Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
Základná škola, Komenského 2, Svit
Základná škola, Mierová 134, Svit
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Základná škola, Školská 168/3, Štrba
Základná škola s MŠ, Vikartovce
Základná škola V.M., 9. mája 718, Klenovec
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
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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, 23. 03 .2016

Mgr. Michal Bucko
Predseda o.z.

Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Kutuzovova5/A
831 03 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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