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
2016

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas júna 2016 sme uskutočnili 42 prednášok,
na 10 základných a 9 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 1483 žiakov a 58 učiteľov;
• rozdali sme 1230 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 232 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali siedmi prednášatelia v okresoch Banská
Štiavnica, Bratislava, Detva, Lučenec, Malacky, Nové Zámky,
Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Trenčín, Trnava, Zvolen,
Žarnovica, 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
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
86% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
GYM Hubeneho
Bratislava
24. 6. 2016

ZŠ s MŠ Motešice
22. 6. 2016

ZŠ s MŠ Svinná
23. 6. 2016
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ZŠ Detva
1. 6. 2016

ZŠ Banská Štiavnica
7. 6. 2016

ZŠ Banská Štiavnica
7. 6. 2016
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Ďakujeme za prednášku a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“
• „Ďakujeme pekne za kvalitnú prezentáciu a dúfam, že sa so žiakmi
•
•

•
•

ešte stretnete, bolo to veľmi zaujímavé.“
„Prednáška bola na veľmi dobrej úrovni a podľa mňa bola úvodom do
problematiky, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať. Určite by som navrhla
tematicky v nej pokračovať.“
„Chcem veľmi poďakovať p. Bučkovi a kolegyni, ktorí boli u nás
v škole. Prednáška mala vynikajúci ohlas nielen od detí, ale aj od
rodičov, na základe reakcií detí. Vďaka Miškovi a spol. za záslužnú
prácu. Len dúfame, že spoluprácu prehĺbime a určite znásobíme.
Ešte raz veľká vďaka!“
„Ďakujeme, boli sme spokojní, pre žiakov bola prednáška zaujímavá.“
„Ďakujeme za prednášku, ktorá našich žiakov upovedomila
o škodlivosti drog.“

_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Prednáška bola super. Nielen kvôli tomu mladému, sympatickému
prednášajúcemu, ktorý ma oslobodil od fyziky. Dozvedela som sa
veľa vecí čo som nevedela a rada by som to v budúcom živote
využila. Veľmi ma zaujalo, ako vysvetlil myseľ. Bolo to presné a
vystížne. Drogy sú jed.“
• „Prednáška sa mi veľmi páčila. Pán, ktorý prednášal mal veľa
vedomostí. Bol fantasticky pripravený a prednášal výborným
spôsobom. Môžem si z toho zobrať len to najlepšie.“
• „Dozvedela som sa veľa zaujímavých vecí o drogách, či už legálnych
alebo ilegálnych. Skvelé info do života. Ďakujem.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
júna 2016:
Základná škola, Ludvíka Svobodu 40, Banská Štiavnica
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Základná škola J.J.T., A. Bernoláka 20, Detva
Základná škola s MŠ, Krivec 1355, Hriňová
Základná škola s MŠ, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec
SOŠ hotel. sl a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Základná škola, Školská 2, Stupava
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Cirk. ZŠ Ž. Bosniakovej, Nám. hrdinov 6, Šurany
Stredná odborná škola, Generála Viesta 6, Revúca
Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
Spojená škola, Zimna 96, Dobšiná
Základná škola s MŠ, Motešice 77, Motešice
Základná škola s MŠ, Svinná 131, Svinná
SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava
Sládkovičova 311, Kováčová, Zvolen
Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, 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, 22. 07 .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
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