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.

november
2016

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas novembra 2016 sme uskutočnili 152 prednášok,
na 34 základných a 23 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 5973 žiakov a 269 učiteľov;
• rozdali sme 5995 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1963 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, Banská Štiavnica, Bratislava, Brezno, Gelnica,
Kežmarok, Košice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár,
Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Turčianske Teplice, Veľký
Krtíš, Žiar nad Hronom.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

95% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
5% škôl by uprednostnilo dlhšiu prednášku
97,5% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
83,5% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
97% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
83% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ
Počas novembra 2016 sme priniesli pravdu o drogách aj odsúdeným do Ústavu na výkon trestu v Košiciach.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Zš Šrobárova 20,
Prešov
03. 11. 2016

ZŠ Kapušany
07. 11. 2016

Zš Mirka Nešpora 2,
Prešov
08. 11. 2016
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Cirk. GYM. bl. Pavla
Petra Gojdiča.
Prešov
16. 11. 2016

Zš Nábrežie Dr. A. Stodolu,
Liptovský Mikuláš
21. 11. 2016

O.A. Watsonova 61,
Košice-Sever
29. 11. 2016
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_

• „Prednášky na túto tému určite beriem pozitívne i napriek tomu, že
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

pomerne dosť k jej obsahu hovoríme na hodinách ETV. Keď ju však
podáva niekto mimo našej školy, je to pre žiakov opäť niečo nové.“
„Prednáška sa všetkým páčila. Žiaci reagovali, zaujalo ich to. Možno ešte
len zaradiť aj nejaké krátke video ...atď.“
„Ďakujeme veľmi pekne p. Vrábelovi za jeho ochotu, prístup k žiakom
a prínosné podnety pre ďalšiu prácu s témou protidrogovej prevencie
a zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutia v roku 2017.“
„S prednáškou pána Bobčeka sme boli veľmi spokojní. Osobne sa mi
páčilo, že prednáška nebola veľmi teoretická. Reálne príbehy zo života
žiakov zaujali asi najviac. Verím, že v budúcnosti bude naša spolupráca
naďalej úspešná.“
„Je veľmi dobré pozývať na besedy významných športovcov, politikov,
umelcov, aby deti videli, že nám všetkým záleží na prevencii.“
„Zaujímavo sprostredkované informácie, aktívna spolupráca so žiakmi,
žiaci mali z prednášky dobrý dojem, po skončení sme sa so žiakmi vrátili
k informáciám, ktoré získali, žiaci 5. ročníka robili plagátiky s protidrogovou
tematikou.“
„Prednáška bola urobená pútavou formou, deti sa mohli zapájať do
rozhovoru, boli aktívne počas celej prednášky.“
„Pochvala pre p. Rempera, ktorý robí naozaj aktívne a výborne zvládnuté
prednášky, vždy dá vedieť, kedy je v Košiciach a vieme sa preto
dohodnúť.“
„Oceňujeme, že boli do prednášky zapájaní aj žiaci, boli tak aktívnejší,
mohol byť pridaný aj prípadný foto-príklad ľudí v rôznych závislostiach,
možno by to umocnilo slová prednášajúceho.“
„Žiaci boli prednáškou i prednášajúcim nadšení. Vysoko pozitívne hodnotili
spôsob vedenia prednášky a komunikáciu medzi nimi a prednášajúcim p.
Remperom. Do prednášky sa aktívne zapájali svojimi postrehmi, názormi
na problematiku. V záverečnom písomnom hodnotení sa väčšina žiakov
vyjadrila, že prednáška bola pre nich prínosom, že až prostredníctvom tejto
prednášky pochopili, čo spôsobujú drogy v tele - na základe kresleného
obrázka prieniku drogy do krvi, svalov, tuku a podkožia, na základe
obrázka, ako vplýva droga na činnosť mozgu. Tiež pochopili, aké závislé
reakcie dokáže droga v tele vyvolať a aké je ťažké na základe závislosti
droge odolať. Veľmi sa bavili aj na hranej ukážke rebríčka pocitov závislých
ľudí, ktorú p. Remper vyjadroval mimikou i gestikuláciou cez apatiu po
nadšenie a následný pád až na samé dno.Za ponúknutú a výborne
zrealizovanú prednášku Vám ďakujeme a želáme veľa pracovných
úspechov vo Vašej, pre dnešnú hektickú dobu veľmi potrebnej, práci.“
Je pre žiakov zaujímavé používať príklady z reálneho života. Zážitky
a skúsenosti skutočných osôb ich zaujmú a viac inšpirujú k zamysleniu.“

Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
novembra 2016 - Časť I.:
Spojená škola - SOŠ st., Kremnička 10, Banská Bystrica

SOŠ hotel. sl. a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Odborné učilište int., Moskovská 17, Banská Bystrica
Stred. priem. škola S.M., Akademická 13, Banská Štiavnica
Súkr. hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica
SOŠ lesnícka, Mládežnícka 4, Banská Štiavnica
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava
Základná škola, Beňuš
Spojená škola - SPŠ, Laskomerského 3, Brezno
Základná škola s MŠ, Máj. povst. čes. ľudu 35, Brezno
Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
Základná škola s MŠ, Pionierska 4, Brezno
Súkr. ped. a soc. akadémia, Školská 5, Brezno
Gymnázium J.CH., Štúrova 13, Brezno
Základná škola, Školská 17, Heľpa
Základná škola s MŠ, Školská 35, Nemecká
Súkr. SOŠ hutnícka, Družby 64, Podbrezová
Súkromné gymnázium, Družby 64, Podbrezová
Základná škola, Kolkáreň 7/12, Podbrezová
Základná škola s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Základná škola, Komenského 34, Polomka
Odborné učilište int., Švermova 1, Valaská
Základná škola s MŠ, Školská 20, Margecany
Základná škola s MŠ, Stráne pod Tatrami
Základná škola, Kecerovce
Základná škola, Kysak
Základná škola, Seňa
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Základná škola, Hroncova 23, Košice-Sever
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice-Sever
SOŠ železničná, Palackého 14, Košice-Staré Mesto
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
novembra 2016 - Časť II.:

Základná škola, Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš
Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš
Základná škola, Školská 9, Lovinobaňa
Zákl.škola pre ž. so SP, Karola Supa 48, Lučenec
Základná škola, Ulica Vajanského 47, Lučenec
Základná škola s MŠ, SNP 20, Kalinovo
Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov
Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, Kapušany
Základná škola s MŠ, Lemešany 154, Lemešany
Cirkevná ZŠ s MŠ, Bernolákova 21, Prešov
Gymnázium P. P. Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov
Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
SOŠ obchodu a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
Základná škola s MŠ, Sedlice
Základná škola s MŠ S.T, Lubeník
Základná škola s MŠ, Muráň
Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Základná škola s MŠ, Školská 447/2, Turčianske Teplice
Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce
Základná škola s MŠ, Gottwaldova 81, Želovce
Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
Súkr.gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica

Taktiež sme navštívili
ÚVV a ÚVTOS ÚVTOS Košice - Šaca

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, 20. 12 .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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