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
2016

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas decembra 2016 sme uskutočnili 115 prednášok,
na 20 základných a 17 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 3621 žiakov a 167 učiteľov;
• rozdali sme 3617 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1084 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali piati prednášatelia v okresoch Banská
Bystrica, Bratislava, Brezno, Gelnica, Levice, Lučenec, Nitra,
Pezinok, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava,
Sabinov, Stropkov, Svidník, Zvolen Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•

•

100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
75% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
94,5% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo
rovnako dobrú v porovnaní s inými protidrogovými
prednáškami
80% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Počas decembra sme dodali protidrogovú prednášku aj pre odsúdených vo
výkone trestu v ÚVV Želiezovce, otvorené oddelenie Sabová.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Zš Hlavná 121
Gelnica
01. 12. 2016

Základná škola
Nálepkovo
08. 12. 2016

Základná škola
Smolník
13. 12. 2016
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Táto prednáška bola ako dobrý úvod k ďalším témam, týkajúcim sa
•

•
•
•

•
•

drog.“
„Oceňujeme, že boli do prednášky zapájaní aj žiaci, aj keď na tejto
druhej besede boli menej komunikatívni žiaci, beseda bola
náročnejšia pre prednášajúceho, zvládli ste situáciu výborne, deti ste
stále aktivovali.“
„Radi privítame pána Rempera aj nabudúce, poteší nás, keď nám
premietne aj nejaký materiál. To odznelo z úst našich detí po
skončení prednášky.“
„Ešte raz ďakujeme.“
„Prednáška bola interaktívna, žiaci sa zapájali do diskusie, osobne
som bola veľmi spokojná s celkovým priebehom. Chcem sa Vám aj
prostredníctvom našej pani zástupkyni, E. Homolovej, poďakovať za
vynikajúci priebeh a bezproblémovú spoluprácu s pánom Vrábeľom.“
„Podľa vyjadrenia vedenia školy boli deti prednáškou nadšené,
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.“
„Droga môže zasiahnuť každého, kto sa k nej dostane a kto ju chce
čo i len skúsiť. Človek nebadane padá do osídiel drogy a tá sa od tej
chvíle stáva pre neho všetkým, splnením túžob, nádejí, plánov
a cieľov. Drogy sľubujú radosť, prinášajú však závislosť a smrť.
Najviac ohrozenou skupinou sú deti a mladí ľudia, preto dôležitú
úlohu tu zohráva prevencia. Dňa 13.12.2016 lektorka z občianskeho
združenia Slovensko bez drog uskutočnila v našej škole sériu
prednášok Pravda o drogách. Cieľom prednášok bolo, aby žiaci
pochopili, že drogy pre nikoho nie sú skutočným riešením problémov.
Forma, obsah, dĺžka prednášok boli primerané veku žiakov. Následne
po prednáškach sme o predmetnej problematike uskutočnili so žiakmi
besedy na triednických hodinách. Podľa ich vyjadrení boli prednášky
zaujímavé a mali by o ne záujem aj v budúcnosti.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
decembra 2016:
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín
Základná škola J. B., Bakossova 5, Banská Bystrica
SOŠ hotel. sl. a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Odborné učilište int., Moskovská 17, Banská Bystrica
Základná škola, Gessayova 2, Bratislava-Petržalka
Základná škola, Kráľovohoľská 413, Šumiac
Základná škola, Telgárt
Základná škola, Hlavná 121, Gelnica
Základná škola, Kluknava
Základná škola s MŠ, Školská 684, Nálepkovo
Základná škola s MŠ, Smolník
Základná škola, Školská 122, Švedlár
SOŠ poľn. a služ., Na lúkach 18, Levice
Stredná umelecká škola, Vajanského 23, Levice
Zákl. škola pre ž. so SP, Karola Supa 48, Lučenec
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Základná škola L. N., Rúbanisko II 3079, Lučenec
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble
Základná škola s MŠ, Ul. 1. mája 3, Báhoň
Str. priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov
Spojená škola - SOŠ les., Kollárova 10, Prešov
Školský internát pri SPŠ elektrotechnickej, Masarykova 12, Prešov
Ev. spoj. šk. - Ev. kol. gym., Námestie legionárov 3, Prešov
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Súkr. šport. gym. ELBA, Smetanova 2, Prešov
Súkromná spoj škola, Solivarská 28, Prešov
Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce
Gymnáz. V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Spojená škola - Gymnáz., Zimná 96, Dobšiná
Základná škola s MŠ, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
Základná škola, Hrnčiarska 795/61, Stropkov
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
Základná škola s MŠ, Školská 3, Dobrá Niva
Gymnázium, Hlinská 29, 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, 24. 01 .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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