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.

Január 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas januára 2015 sme uskutočnili 34 prednášok, na 12
základných a 2 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 1466 žiakov a 93 učiteľov;
• rozdali sme 1380 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1178 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
• prednášky dodával jeden prednášateľ v okresoch Košice,
Nové Zámky, Levice, Svidník, Stropkov.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

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

Okrem prednášok na školách sme v januári uskutočnili aj prednášku pre
odsúdených v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v
Košiciach.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Spojená škola,
Centrálna 464,
Svidník
13.1.2015

Zš Konštantinova
Stropkov
14.1.2015

Gymnázium
Konštantínova 64
STROPKOV
16.1.2015
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Zš Hrnčiarska ul.
Stropkov
19.1.2015

Zš Bátovce
Okres Levice
22.1.2015

Zš Plavé Vozokany
Okres Levice
23.1.2015
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Bolo to super, dozvedel som sa, že drogy sú hlúposť. (Super ujo.)
Podrobne nám vysvetlil, čo aká droga spôsobuje.“

• „Je to veľmi náučné. A dokáže tá prednáška zachrániť život.

Dozvedel som sa, že tie drogy sú najväčší humus a dokáže ti zničiť
celý život. Ak to nepoužiješ, tak si zachrániš svoj život. Bez toho je žiť
najlepšie.“

• „Veľa zaujímavých vecí o drogách, prečo ich nemám užívať a čo by
drogy urobili s mojim telom. Dozvedela som sa, že moja myseľ si
všetko zapamätá a že aké typy ľudí existujú.“

• „Mne sa to veľmi páčilo, najviac keď ste robili smiešky. Dúfam, źe

zase o rok prídete. Dalo mi to, že nikdy nebudem konzumovať ani
iné, čo by mi škodilo.“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Žiaci a pedagógovia, ktorí sa prednášky zúčastnili ju hodnotili veľmi
pozitívne.“
• „Prednáška bola veľmi zaujímavá, podaná netradičnou formou,
zaujala nielen žiakov, ale i prítomných pedagógov a dokonca i pani
upratovačku, dobrá spätná väzba. Bola obohatením pre všetkých.
Ďakujeme a želáme veľa úspechov vo vašej práci.“
• „Keďže ústav na výkon trestu je špecifické prostredie, i tu sú takéto
prednášky vhodné a nevyhnutné. Bolo by potrebné pravidelnejšie
a hlbšie venovanie sa danej problematike. Naši klienti základné
poznatky a skúsenosti majú. Spôsob prednášky bol naozaj výborný
a zaujal.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas januára 2015:

Základná škola, Bátovce
Základná škola, Čajkov
Základná škola s MŠ, Čaka
Základná škola s MŠ, Havaj
Základná škola s MŠ, Kolta
ÚVTOS Košice – Šaca, Košice
Základná škola, Okrúhle
Základná škola, Plavé Vozokany
CZŠ sv. Petra a Pavla ,Stropkov
Základná škola, Hrnčiarska, Stropkov
Základná škola, Konštantínova, Stropkov
Gymnázium, Konštantínova, Stropkov
Základná škola, Mlynská, Stropkov
Spojená škola – OA, Svidník
Základná škola s MŠ, Žemberovce
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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, 18. 2 .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

Slovensko bez drog

