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.

apríl
2016

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas apríla 2016 sme uskutočnili 99 prednášok,
na 22 základných a 6 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 3100 žiakov a 173 učiteľov;
• rozdali sme 3045 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 675 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, Bratislava, Lučenec, Poltár, Prešov, Rimavská Sobota,
Veľký Krtíš, Zvolen, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

95% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
5% škôl by uprednostnilo dlhšiu prednášku,
95% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
82% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
77% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Počas apríla sme dodali protidrogovú prednášku aj pre odsúdených vo výkone
trestu v ÚVV a ÚVTOS Prešov, Sabinov.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
SOŠ Predmestská
Žilina
7. 4. 2016

ZŠ J.A. Komenského
Veľký Krtíš
26. 4. 2016

ZŠ J.A. Komenského
Veľký Krtíš
26. 4. 2016
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Prednášky o drogách naši žiaci už absolvovali a na Vašej oceňujeme

•
•
•
•

•

•

•
•

najmä jej praktickú stránku, reálne príbehy, skúsenosti zo života,
jednoduché vysvetlenie toho, ako ľudské telo s drogou bojuje, veľmi
sa nám a hlavne žiakom prednáška páčila a veľmi pozitívne
hodnotíme vhodne zvolený štýl komunikácie prednášania. Ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie Vaše návštevy.“
„Prednáška bola veľmi dobrá, akurát by som ju predĺžila. Ďakujeme
„Výborné príklady z reálneho života, interaktívne.“
„Prednáška zaujala, žiaci sa do diskusie zapájali. Poukazovala na
závažnosť problematiky a podčiarkla význam prevencie práve u
školopovinných detí.“
„Týmto Vám chcem poďakovať za spoluprácu pri realizácii prednášky
„Pravda o drogách“, ktorú profesionálne a pútavo viedol p. Ing.
Rastislav Bobček, PhD. Dúfam, že naša spolupráca bude aj naďalej
pokračovať.“
„Prednáška bola odprezentovaná prímeranou formou k naším
žiakom. Som rada, že som Vás objavila a že pomáhate aj iným
školám formou prednášok o drogách. Mám pocit, že žiaci ostali
prekvapení, čo môže malá droga spôsobiť v organizme človeka.“
„Prednáška bola veľmi podnetná a zaujímavá a to aj vďaka tomu, že
žiakom bola problematika drog predstavená z pohľadu fungovania
samotnej omamnej látky, nešlo len o púhe konštatovanie, že drogy sú
také a onaké a delíme ich na...v podstate nemám žiadnu pripomienku
k forme,ani obsahu prednášky.“
„Prednáška bola výborná, zaujala nielen žiakov, ale aj vyučujúcich.“
„Prednáška upútala žiakov, ktorí reagovali a zapájali sa do diskusie,
príjemný prednášateľ.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
apríla 2016:
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Zákl.škola pre ž. so SP, Karola Supa 48, Lučenec
Základná škola, Ulica Vajanského 47, Lučenec
SOŠ hotel. sl a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Základná škola s MŠ, Radzovce
Základná škola s MŠ, SNP 158/20, Kalinovo
Základná škola, Abranovce
Základná škola Dr.V.C., Francisciho 803, Tisovec
Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
Základná škola s MŠ, Krtíšska 26, Bušince
Základná škola s MŠ, Imre Madácha 3, Dolná Strehová
Základná škola, J. A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
Základná škola, Poľná 1, Veľký Krtíš
Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
Stredná odborná škola, Jabloňová 1351, Zvolen
Základná škola s MŠ, Divina
Základná škola s MŠ, Višňové
Základná škola, Do Stošky 8, Žilina
Základná škola, Hollého 66, Žilina
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, Žilina
Základná škola s MŠ, Školská 49, Žilina
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
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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, 04. 05 .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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