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.

DECEMBER 2014

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas decembra 2014 sme uskutočnili 50 prednášok, na 7
základných a 11 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 1816 žiakov a 70 učiteľov;
• rozdali sme 1849 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 916 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informáciío škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
• prednášky dodávali traja prednášatelia okresoch Levice,
Bratislava II, Bratislava IV, Svidník, Stropkov.
Z celkového počtu 18 škôl, ktoré zodpovedali prieskum:
•
•
•
•
•

100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
90% 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

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
SOS technická,
Svidník
9.12.2014

Gymnázium
duklianskych hrdinov,
Svidník
17.12.2014

Súkromná základná
škola Giraltovce
19.12.2014
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Str. umelec. škola.
Ladislava Bielika
Levice
8.12.2014

Základná škola,
Ul. karpatská
Svidník
11.12.2014

gymnázium
Sv. Michala 38,
Levice
8.12.2014
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Drogy sú škodlivé a drogy by sme nemali užívať ak chceme mať
vyšportované telo.“

• „Na tejto prednáške som sa viac presvedčila o tom, že drogy by
škodili nie len mne, ale aj môjmu okoliu. Som rada, že som ich nikdy
nevyskúšala, a ani nechcem.“

• „Naučila som sa mnoho o drogách a nikdy tak nechcem skončiť.
Nechcem v živote ani piť, ani fajčiť.“

• „Dozvedela som sa o drogách a marihuane. Nechcem to nikdy
vyskúšať. NIKDY.“

• „Droga nie je nič dobrého. Je to len na zvýšenie radosti a keď sa to

pominie, tak je zas tam kde aj bol. Ničia si ostatní zdravie. Zabíja to.“

• „Dozvedela som sa to isté, čo aj vždy. Lenže vždy, keď si na to
spomeniem a obnovím si to v hlave tak si spomeniem na to, že
s drogami to nikam nevedie radšej šport, umenie, hudbu. Všetko je
lepšie ako drogy. Raz za rok je to v pohode, ale nie každý deň.“

• „Drogy sú zlé, majú zlý vplyv na ľudí a ničia zdravie. Po niektorých
drogách, ktoré ľudia vezmú môže byť po nich grogy. Najčastejšou
drogou, ktorú môže človek zobrať sú cigarety. Na cigaretách je
najviac ľudí závislých a najviac ľudí zomiera.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas decembra 2014:

SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 1, Bratislava-Ružinov
Základná škola, Budovateľská 164/4, Giraltovce
Súkromná ZŠ, Dukelská 33, Giraltovce
Základná škola, Krajná Poľana 38, Krajná Poľana
Ref. Czeglédi gymn. VJM, Ul. sv. Michala č. 38, Levice
Stredná umelecká škola, Vajanského 23, Levice
Základná škola, Tekovská 17, Starý Tekov
SOŠ elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
Základná škola, 8. mája 640/39, Svidník
Stredná odborná škola, Bardejovská 18, Svidník
Stredná odborná škola, Bardejovská 715/18, Svidník
Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník
Gymnázium dukl. hrdinov, Svidník
Základná škola, Komenského 22, Svidník
SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník
Str. priemyselná škola, Soviet. hrdinov 369/24, Svidník
SZŠ milosrd. Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
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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, 13. 1 .2015

Juraj Šembera
Predseda o.z.
Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Hviezdna 38
811 05 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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