Občianske združenie

SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY „PRAVDA
O DROGÁCH“
Naším poslaním 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.

september
2018

NAŠE VÝSLEDKY
• počas septembra 2018 sme uskutočnili 126 prednášok,
na 16 základných a 6 stredných školách a v 2 väzniciach;
• zúčastnilo sa ich 2422 žiakov a 108 učiteľov;
• rozdali sme 2102 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 736 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať pri šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky sme robili v okresoch Banská Bystrica, Čadca,
Detva, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Liptovský
Mikuláš, Poltár, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

93% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(viaceré školy by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
70% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
70% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

ČO POVEDALI NA
PREDNÁŠKY DETI ZO ZŠ
„Páčilo sa mi, že som sa naučil, že drogy
nemám brať, lebo sú nezdravé.“
„Páčilo sa mi všetko a aj to, že mám kvôli
školiteľovi viac vedomostí o drogách.“

„Mne sa páčilo všetko, ako nám
vysvetlil všetko o drogách.“
„Páčilo sa mi, že som sa dozvedel niečo
o dogách a že škodia životu a musím si
dávať pozor na drogy.“

„Nebudem brať drogy.“
„Páčilo sa mi to vysvetlenie, ako
veľmi dokážu drogy zničiť život.“
„Naučil som sa veľa nového.“

„Najviac sa mi páčil sľub.“
„Páčilo sa mi vysvetlenie,
prečo neužívať drogy.“

AKO ZHODNOTILI
PREDNÁŠKY UČITELIA
• „Ďakujeme, doteraz máme s vašimi akciami len dobré skúsenosti.“
• „Školy dostali neľahkú úlohu – pod názvom prevencia – ich úlohou je varovať
deti pred nástrahami tohto sveta, v ktorom sú aj drogy, alkohol, cigarety a iné
devastačné látky, ktoré sú viac či menej dostupné. Iniciatíva Slovensko bez
drog nám veľmi pomohla formou blokovej výučby v celom druhom stupni
tieto témy prebrať živo, nenásilne a pani prednášajúca vtiahla do deja aj
tých najväčších ignorantov. Všetky kolegyne sme sa zhodli na tom, že
najväčší prínos bol v tom, že ona (prednášajúca) si sama prostredníctvom
svojho syna týmto peklom prešla a výsledkom bolo, že viacerým behal mráz
po chrbte iba pri počúvaní príbehu jej syna. V deťom i vyučujúcich tak ostal
nepríjemný pocit – čo je v tomto prípade dobre – a v brožúre pravda o drogách
sa dozvedia žiaci ešte oveľa viac... Jedným slovom ĎAKUJEME.“

Základné a stredné školy, v ktorých
sme robili prednášky v septembri 2018
Gymnázium M.K., Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Spojená škola - SOŠ pod, Školská 7, Banská Bystrica
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Základná škola J.G.T., Gaštanová 12, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ A.S, Pod kostolom 25, Hrochoť
Obchodná academia, 17. novembra 2701, Čadca
Cirk. ZŠ J. Palárika, Raková 705, Raková
Základná škola J.J.T., A. Bernoláka 20, Detva
Základná škola s MŠ, Školská 1575, Hriňová
Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
Základná škola, Clementisova ulica č.616, Kysucké Nové Mesto
Základná škola, Kvačany 227, Kvačany
Súkr. tan. konzervatórium, Hradná 340, Liptovský Hrádok
Základná škola, Ulica školská 3, Poltár
Základná škola s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
Základná škola s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká
Základná škola s MŠ, Koperníkova ulica 21, Poprad-Matejovce
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves

Väznice
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody,
Mierové námestie 1, Ilava
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody,
Dončova 6, Ružomberok

Poďakovanie

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

V Bratislave, 10. 01 .2018

Mgr. Michal Bucko
Predseda o.z.
Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!
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