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
2016

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas mája 2016 sme uskutočnili 81 prednášok,
na 10 základných a 14 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 2426 žiakov a 130 učiteľov;
• rozdali sme 2218 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 323 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 Banská
Bystrica, Detva, Lučenec, Nitra, Považská Bystrica, Rimavská
Sobota, Trebišov, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad
Hronom, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

96% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
4% škôl by uprednostnilo dlhšiu prednášku,
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
85% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Počas mája sme dodali protidrogovú prednášku aj pre športový Klub plavcov
Aquatics, Nitra.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
SOŠ Považská Bystrica
3. 5. 2016

ZŠ HÁjik Žilina
24. 5. 2016

SOŠ Považská Bystrica
3. 5. 2016
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Úžasná prednáška, p. Prekop dokázal neskutočne zaujať, skvelá
•

•

•
•
•
•
•

•

forma podania prednášky.“
„Touto cestou by som sa chcela srdečne poďakovať pánovi
Prekopovi za perfektne zvládnuté dopoludnie s našimi žiakmi, veľmi
sa im páčil jeho spôsob vedenia prednášok, ľudskosť a samozrejme
profesionalita.“
„V prvom rade ďakujem za návštevu školy a prednášku na vysoko
aktuálnu tému. Na priebeh spomínanej aktivity sú na škole len dobré
ohlasy, preto Vás určite budeme kontaktovať aj v budúcnosti.
Výborná prednáška, užitočne strávený čas, veľmi dobré ohlasy zo
strany žiakov aj učiteľov. Výborný typ aktivity, ktorý žiakov oslovil.“
„Prednáška bola veľmi zaujímavá, pedagógov i žiakov veľmi zaujala.
Bolo to profesionálne.“
„S úrovňou prednášky, ako i lektora sme boli mimoriadne spokojní.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
„Po rozhovore so študentmi môžem konštatovať, že sa im prednáška
páčila a páčil sa im aj prístup prednášajúceho.“
„Žiakom sa páčila prednáška, boli spokojní a dostatočne informovaní.
Ďakujeme!“
„Chcem Vám poďakovať za Vaše prednášky v mene žiakov
a učiteľov, pretože boli veľmi spokojní. Boli od nich pochvalné odozvy
na tému, ale aj Váš profesionálny prístup. Ďakujem a radi budeme
s Vami v kontakte, ak nám ponúknete nejaké prednášky. Prednáška
bola veľmi dobrá a splnila naše očakávania.“
„Boli sme veľmi spokojní s pánom Prekopom, rovnako aj žiaci, takže
touto formou Vám chceme ešte raz poďakovať.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
mája 2016:
Gymnázium A.S., J.A Komenského 18, Banská Bystrica
Gymnázium M.K., Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ, Školská 1575, Hriňová
SOŠ hotel. sl a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Stredná odborná škola, Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa
Spojená škola - SOŠ, Kollárova 17, Sečovce
Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov
Spojená škola - OA, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Základná škola s MŠ, Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň
Základná škola, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš
Gymnázium A.H.Š., Školská 21, Veľký Krtíš
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen
Gymnázium F.Š., Bernolákova 9, Nová Baňa
SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
Základná škola, Gaštanová 56, Žilina
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
Základná škola s MŠ, Školská 49, Žilina
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina

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, 13. 06 .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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