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
2017

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas februára 2017 sme uskutočnili 212 prednášok,
na 24 základných a 13 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 4038 žiakov a 239 učiteľov;
• rozdali sme 3556 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1353 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 Banská
Bystrica, Bratislava, Brezno, Kežmarok, Levice, Lučenec,
Martin, Nitra, Prešov, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves,
Trenčín, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•

•

87% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(viaceré školy by chceli,aby boli prednášky dlhšie)
90% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
71% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
93,5% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo
rovnako dobrú v porovnaní s inými protidrogovými
prednáškami
77,5% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Počas februára sme dodali protidrogovú prednášku aj pre odsúdených vo
výkone trestu v ÚVV Žilina, Nitra, Nitra Chrenová, ÚVV PRE MLADISTVÝCH
SUČANY.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Športové gymnázium
Trieda SNP 54,
Banská Bystrica
2. 2. 2017

Základná škola
Jur nad Hronom
2. 02. 2017

SOŠ obchodu a služieb,
Rožňavská Baňa 211,
Rožňava
20. 02. 2017

Slovensko bez drog

AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Dobrý ohlas bol na spojenie besedy so skúsenosťami športovca…“
• „Postrehy od žiakov boli rôzne. Niektorých veľmi zaujala, ale zopár z nich sa

vyjadrilo, že podobné informácie dostávajú veľmi často z rôznych zdrojov a
nedozvedeli sa veľa nového. Možno by bolo vhodné pouvažovať o nejakej
nadstavbe, kde by sa išlo viac do hĺbky hlavne pre vyššie ročníky. Ale nedá
sa vyhovieť všetkým. V každom prípade bola prednáška poučná a
prednášajúcemu veľmi ďakujeme za jej uskutočnenie.“
• Sme veľmi radi, že vďaka organizácii Slovensko bez drog sa rozšíril repertoár
prednášok a aktivít s protidrogovou tematikou pre žiakov stredných škôl.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Za svoje problémy si môžem sama a sama ich aj musím zvládnuť.
•

•
•
•

Drogy v tomto nepomôžu, len nám zničia telo a myseľ.“
„Nemáme piť a húliť. Marihuana ničí mozog. Dozvedel som sa, že
čím viac húlim, tým viac strácam pamäť. Keď vypijem 3 kávy to je
ešte dobre, ale keď vypijem 10 tak som fakt unavený. Kto vypije
1 liter je možno aj KO.“
„Dozvedel som sa nejaké veci o drogách a ako ovplyvňujú môj názor.
Keď sa mi táka vec naskytne už viem, že s tým nechcem prísť do
styku. Prednáška bola úžasná.“
„Bolo to zaujímavé a veľmi poučné a bolo to zaujímavé a pravdivé.
Dúfam, že aj ďalšia generácia bude bez drog.“
„Drogy sú jedy, ktoré pretrvávajú v krvi. Neužívajme ich len preto, že
chceme zapadnúť alebo zabudnúť na problémy.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
februára 2017:
Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Základná škola, Lachova 1, Bratislava-Petržalka
Gymnázium J.CH., Štúrova 13, Brezno
Základná škola, Školská 2, Čierny Balog
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Základná škola s MŠ, Jur nad Hronom
Gymnázium B.S.T., Haličská cesta 9, Lučenec
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
SOŠ hotel. služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Základná škola, Školská 8, Mojmírovce
Súkromná OA, Petrovianska 34, Prešov
Základná škola s MŠ, Železničná 245, Jelšava
Základná škola P.J.Š., Škultétyho 11, Tornaľa
Základná škola s MŠ, Berzehorská 154, Brzotín
Základná škola, Zimná 190, Dobšiná
Základná škola s VJM, Drnava 105, Drnava
Základná škola s MŠ, Letná 14, Nižná Slaná
Základná škola, Gemerská 1, Plešivec
Základná škola, Rejdová 43, Rejdová
Katolícka ZŠ, Kósu-Schoppera 22, Rožňava
SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
Spoj.škola int.- ŠZŠ, Zeleného stromu 8, Rožňava
Základná škola, Bystrany 13, Bystrany
Základná škola s MŠ, Hlavná 369, Hrabušice
Špec. základná škola, Hviezdoslavova 164, Hrabušice
Základná škola s MŠ, Maurerova 14, Krompachy
Súkr. stredná odborná škola, Maurerova 55, Krompachy
Základná škola s MŠ, SNP 47, Krompachy
Špec. základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy
Základná škola s MŠ, Školská 16, Markušovce
Základná škola, Zimné 96, Rudňany
Základná škola, Komenského 3, Smižany
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín
Súkr. stredná umel. škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
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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, 16. 03 .2017

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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