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
2017

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas mája 2017 sme uskutočnili 105 prednášok,
na 19 základných a 12 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 2707 žiakov a 148 učiteľov;
• rozdali sme 2499 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 555 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali šiesti prednášatelia v okresoch Banská
Bystrica, Bardejov, Bratislava, Detva, Dunajská Streda,
Kežmarok, Košice, Levoča, Michalovce, Poprad, Skalica,
Sobrance, Trebišov, Tvrdošín
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(viaceré školy by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
92% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
100% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Počas mája sme dodali protidrogovú prednášku aj pre odsúdených vo výkone
trestu v ÚVV Levoča.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Zš Mierová 1,
Strážske
5. 05. 2017

Cirkevná stredná
odborná škola sv.
Jozafáta,
Trebišov
18. 05. 2017

Zš Hlavná 267
Kuzmice
31. 05. 2017
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Za prednášku ešte raz ďakujeme.“
• Ďakujeme za veľmi zaujímavú a kvalitnú prednášku a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.“

_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Drogy sú škodlivé a môžu ťa aj zabiť. Ak je človek závislý, závislosti
•

•
•
•
•

sa len ťažko zbaví. Nikdy nebrať drogy.“
„Že drogy sú škodlivé a otupujú všetky zmysli. Drogy sa dajú vyrobiť
z liekov najmä z marihuany. Marihuana je prírodná droga. Alkohol
a iné drogy nám v tele ničia vitamíny. Človek je z nich unavený,
pretože mu chýbajú vitamíny. prednáška sa mi páčila.“
„Dozvedel som sa o škodlivých účinkoch drog. O tom, že väčšinou
ľudia užívajú drogy lebo neriešia podstatu problému ale snažia sa ho
zakryť respektíve vyriešiť užívaním drog, čo vôbec nie je riešenie.“
„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.“
„Drogy majú veľmi zlé účinky na ľudský organizmus. Škodia nám.
V určitom množstve môžu zabiť človeka. Prednáška sa mi páčila,
prednášajúci bol vtipný.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
mája 2017:
Gymnázium A.S., J.A Komenského 18, Banská Bystrica
Gymnázium, Jiráskova 12, Bardejov
Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava - Rača
Spojená škola - Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava - Karlova Ves
Základná škola, Kriváň 435, Kriváň
SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda
Základná škola, Školská 1, Ľubica
Základná škola, Školská ulica 16, Turňa nad Bodvou
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice-Staré Mesto
Základná škola, Jána A. Komenského 1, Michalovce
Súkr. HA - Dufincova, Komenského 1, Michalovce
Základná škola, Mierová 1, Strážske
Stredná odborná škola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
Základná škola s VJM, Veľké Slemence 18, Veľké Slemence
Cirkevná základná škola, Elektrárenská 50, Vojany
Spoj skola a Cirk. gym. P. U. Olivu, Dlhé hony 3522/2, Poprad
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Základná škola, Bernolákova 5, Holíč
Základná škola s MŠ, Krčava
Základná škola s MŠ, Porúbka
Základná škola s MŠ, Úbrež
Základná škola s MŠ, Ružová 304, Borša
Základná škola s MŠ, Hlavná 267, Kuzmice
Základná škola, Školská 58, Nižný Žipov
Základná škola, Komenského 4, Sečovce
Základná škola, Školská 2, Streda nad Bodrogom
Cirkev. SOŠ sv. Jozafáta, Komenského 10, Trebišov
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov
SOŠ lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sme boli schopní dosiahnuť tieto
výsledky a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog.

V Bratislave, 22. 06 .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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