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.

Jún 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas júna 2015 sme uskutočnili 113 prednášok, na 24
základných a 7 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 3740 žiakov a 175 učiteľov;
• rozdali sme 3701 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1881 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 Bánovce
nad Bebravou, Detva, Košice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske
Prešov, Sabinov, Trnava, Zlaté Moravce, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:

•
•
•
•
•

95% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
5% škôl by chcelo aby bola prednáška dlhšia
95% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
95% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
95% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
95% škôl odpovedalo, že naše prednášky určite splnili svoj
cieľ

Okrem prednášok na školách sme v júni uskutočnili 1 prednášku pre
odsúdených v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody
v Košiciach.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Hotelová akadémia,
Prešov
1.6.2015

Gymnázium
A. Pridavka
Sabinov
3. 6. 2015

ZŠ Klátová nová Ves
5. 6. 2015
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ZŠ Jarovnice
9. 6. 2015

Súkromné konzervatórium
Dezidera Kardoša, Prešov
11. 6. 2015

ZŠ Šarišské Dravce
12. 6 .2015
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_

• „Prednáška bola vynikajúca, aj pre mňa bol takýto pohľad na drogy

veľmi zaujímavý. Komunikovala som aj s rodičmi a aj im deti povedali,
že mali v škole prednášku o drogách, ktorá sa im páčila. Prednáška
žiakov i vyučujúcich zaujala. Tento pohľad na užívanie drog veľmi
účinne formuje negatívny postoj k užívaniu drog. Prednášku si určite
objednáme v ďalšom školskom roku. Ďakujeme.“

• „Prednáška bola vhodne prednesená, veku primeraná a splnila svoj
cieľ.“

• „Určite chceme pokračovanie, lebo 1 vyučovacia hodina bola málo a
deti to zaujalo. Dohodli sme sa s prednášajúcim, že na budúci šk. rok
pokračujeme :-) “

• „Prednášajúci mal nielen dostatočné odborné vedomosti o danej

problematike, ale dokázal to podať primerane veku detí, záživnou
formou, príbehmi. Svojou osobnosťou, zanietenosťou a prístupom k
práci dokázal zaujať pozornosť žiakov, ktorí mu aktívne odpovedali
na kladené otázky.

• „Žiaci boli veľmi spokojní. Pochvaľovali si štýl prednášania aj obsah.
Daná problematika ich zaujala a z prednášky si odniesli mnoho
zaujímavých informácií a užitočných rád. “

• „Prednáška sa nám veľmi páčila, dúfame, že aj v budúcnosti nám
poskytnete ďalšie. “

• „Ďakujeme za prednášku pre 3. a 4. ročník. Veľmi sme boli spokojní. “
• „Pútavá, nekonvenčná, gradujúca.“
• „Z pohľadu žiakov i kolegýň boli odozvy na prednášky veľmi
pozitívne.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas júna 2015:
Základná škola, Rybany
Základná škola s MŠ, Krivec 1355, Hriňová
Základná škola s MŠ, Golianovo
Obchodná akadémia, Nitra
Základná škola, Benkova 34, Nitra
Základná škola, Cabajská 2, Nitra
Základná škola s MŠ, Trávnica
Základná škola, Klátova Nová Ves
Základná škola s MŠ, Lipovce
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov
SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov
Str. priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, M.Benku 7, Prešov
Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Základná škola s MŠ, Šarišské Bohdanovce
Základná škola, Jarovnice 192, Jarovnice
Základná škola s MŠ, Jarovnice 464, Jarovnice
Základná škola s MŠ, Krivany
Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany
Základná škola, Komenského 113, Lipany
Gymnázium A. Prídavka, Komenského 40, Sabinov
Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov
Základná škola s MŠ, Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce
Základná škola, Spartakovská 5, Trnava
Základná škola, Obyce
Základná škola, Skýcov
ZŠ sv. Don Bosca, Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce
ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom
Základná škola s MŠ, Varín
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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, 8. 7 .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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