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.

apríl
2018

NAŠE VÝSLEDKY:
 počas apríla 2018 sme uskutočnili 153
prednášok,
na 23 základných školách, 7 stredných školách, 4
internátoch
 zúčastnilo sa ich 2863 žiakov a 114 učiteľov;
 rozdali sme 2760 informačných brožúrok Pravda o drogách;
 559 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 Bratislava,
Banská Bystrica, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Kežmarok, Košice,
Námestovo, Pezinok, Poprad, Prešov, Senec, Stará Ľubovňa, Trnava,
Vranov nad Topľou, Zvolen, Žilina

V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:






96% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(4% by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
96% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
92% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

AKO TO NA PREDNÁŠKE
VYZERÁ:

Slovensko bez drog

AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
Vyjadrenia učiteľov po prednáškach:
* Veľmi pekne ďakujem za prednášku
* pútavá prednáška s besedou sa uskutočnila utorok 10. 4. 2018 o 18:30 h. v klubovni č. 419
v školskom internáte pre žiačky 1. ročníka (2.VS) s lektorkou pani Erikou Botlíkovou; pani
lektorke chceme vyjadriť poďakovanie za vynikajúce interaktívne podujatie s témami emócií
a komunikácie, žiačky živo reagovali a podujatie malo priaznivú odozvu; - viaceré žiačky
deklarovali záujem o ďalšie pokračujúce podujatie, máme záujem o prednášky s besedami aj
v ďalších skupinách žiakov v školskom internáte v máji-júni 2018
* žiakov veľmi zaujali konkrétne príbehy ľudí, bolo to reálne, nielen teoretické rozprávanie,
že drogy sú zlé, skutočne ich prednáška zaujala rovnako aj kolegov, kt. počúvali. Preto by
sme chceli určite pokračovať v spolupráci s organizáciou
* veľká vďaka za Vašu prácu
* Prednášateľ svojím spôsobom prezentácie zaujal žiakov, ale nepostačoval mu daný čas.
Odporúčali by sme preto (aspoň pre vyššie ročníky) zvoliť o trochu dlhšiu prednášku, aby si
prednášaný obsah zachoval komplexnosť. Ďakujeme za Vašu prácu v tejto oblasti a želáme
veľa síl.
* posielam dotazník k prednáške, ktorá sa nám veľmi páčila. Ďakujeme p. Remperovi za
dlhodobú spoluprácu
* ešte raz ďakujem v mene celej školy a dúfam v ďalšiu príjemnú spoluprácu
* Ďakujeme pekne za úspešnú realizáciu
* dovoľte mi vysloviť srdečné poďakovanie za realizáciu prednášky a aktivity, ktoré
organizoval na našej škole pán Rastislav Bobček. Bola to veľmi zaujímavá, pútavá a poučná
akcia pre všetkých účastníkov, žiakov aj pedagógov. Akcia určite splnila svoj cieľ, deti
získali mnoho nových poznatkov a informácii k danej téme. Želám Vám všetkým veľa
pracovných úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu
* ešte raz sa chcem poďakovať za pekne pripravenú a poučnú besedu pre našich žiakov
* Podľa môjho názoru, jedná prednáška nepostačuje, určite budem v budúcnosti chcieť viac,
aby sa žiaci obsahovo mohli dostať bližšie resp. hlbšie a aby vznikol dostatok času na otázky
prípadne debatu.
* prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná pre žiakov

Vyjadrenia žiakov po prednáškach:

Základné a stredné školy, ktoré
sme navštívili počas
apríla 2018:
Konzervatórium J.L.B.., Skuteckého 27, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ, Nám. V. Dunajského 14, Banská Bystrica
Základná škola, Školská 4, Banská Bystrica
INTERNÁT, Stredná odborná škola internát, Ivánska cesta 21, Bratislava-Ružinov
Gymnázium J. M. Hurbana17. Novembra 1296, Čadca
Základná škola s MŠ, Horelica 429, Čadca
Základná škola s MŠ, Nová Bystrica 686,Čadca
Základná škola,Staškov 502,Čadca
GymnáziumŠtúrova 849Detva
Základná škola s MŠ, Komenského 32,Dolný Kubín
Základná škola ,Ul. Martina Hattalu 215, Dolný Kubín
Stredná odborná škola,Garbiarska 1, Kežmarok
Špec. základná škola, Kostolné námesstie 28, Kežmarok
Základná škola , Podhorany 68, Kežmarok
INTERNÁT, Školský internát A.Garbana, Werferova 10, Košice
Základná škola, Haniska 290, Košice-okolie
Základná škola, Kecerovce 79, Košice-okolie
Základná škola, Hroncova 23, Košice I
Obchodná akadémia, Watsonova 61,Košice I
Základná škola, Vinohradnícka 70, Pezinok
Súkromná SOŠ, ,Ul. 29. augusta 4812,Poprad
Základná škola,Petrovany 274, Prešov
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
Základná škola s MŠ,Tulčík 116, Prešov
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
Základná škola s VJM, Školská 7, Senec
Základná škola s MŠ,Jakubany 151, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Plavnica 244, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Šarišské Jastrabie 270, Stará Ľubovňa
Školský internát SZS Trnava, Daxnerova 6, Trnava
Základná škola, Školská 558, Vranov nad Topľou
Základná škola sv. D.S., M. M. Hodžu 1732/9, Zvolen
INTERNAT, SOS Internat, Mila Urbana 160/45, Námestovo

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sme boli schopní dosiahnuť tieto
výsledky a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog.

V Bratislave, 21. 07 .2018

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

