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
2016

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas januára 2016 sme uskutočnili 42 prednášok,
na 11 základných a 3 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 1603 žiakov a 73 učiteľov;
• rozdali sme 1653 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 909 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali traja prednášatelia v okresoch Banská
Bystrica, Bratislava, Kežmarok, Lučenec, Poltár, Poprad,
Rimavská Sobota.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

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

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
ZŠ Ďumbierska, Banská
Bystrica
11. 01. 2016

ZŠ Školská 1, 05971
Ľubica.
14. 01. 2016

ZŠ. Krížová Ves
15. 01. 2016
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ZŠ Komenskeho,
Poprad
20. 01. 2016

ZŠ Francisciho, Poprad
21. 01. 2016

ZŠ Švabovce
22. 01. 2016
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Dozvedel som sa všetko o drogách, ako škodí, aké má následky.
•

•
•
•
•

Zistil som, čo drogy robia s človekom, ako sa po nich správa. A to, že
drogy v tele človeka zostávajú ešte dosť dlho.“
„Dozvedel som sa, že drogy sú pre ľudský organizmus veľmi škodlivé
a zlé. Lieky sú tiež škodlivé!! Z drog sa ľudský život mení na mŕtvolu.
Keď použijeme drogu sa pripája do krvi a odtiaľ do tuku a potom sa
môže dostať opäť do krvi. A to následne prináša chuť.“
„Zistil som, že drogy sa neoplatí brať, pretože môžem dostať hocijaké
choroby. Zistil som aj, že čím je človek závislejší, tým je to s ním
horšie.“
„Drogy ničia telo aj človeka a len my sa môžeme rozhodnúť akou
cestou sa vybrať. Zároveň pre telo sú aj alkohol, cigarety, lieky sú
nebezpečné a ničia človeka.“
„Vaša prednáška mi dala to, že som sa dozvedela ako vlastne droga
škodí a čo a ako robí s našim telom. A to isté aj s alkoholom.“
Prednáška bola super. Dozvedela som sa, že čo je to droga. Dalo mi
to, že nikdy brať drogy nebudem. Droga je aj nesprávne použitý liek a
to by sa nikdy nemalo robiť, lebo človek môže skončiť veľmi zle.“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Prednáška bola výborná, prednášajúci zaujal študentov. Možno viac

povedať o škodlivosti drog na organizmus a život mladého človeka - o
podmienkach, pri prichytení s drogami a base pri plnoletosti.“
• „Žiakov to zaujalo.“
• „Prednáška bola vhodne zameraná. Páčil sa mi priamy kontakt so
žiakmi formou diskusie.“
• „Hodila by sa väčšia časová dotácia.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
januára 2016:
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava - Nové Mesto
Špec. základná škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok
Základná škola, Krížová Ves 43, Krížová Ves
Základná škola, Školská 1, Ľubica
SPŠ stavebná O.W., B. Němcovej 1, Lučenec
Základná škola s MŠ, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad
Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad
Základná škola s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad - Matejovce
Základná škola s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota
Základná škola s MŠ, Švábovce
Základná škola s MŠ, Fľaková 8, Rimavská Baňa
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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, 10. 02 .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

Slovensko bez drog

