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.

November 2014

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas novembra 2014 sme uskutočnili 68 prednášok, na 12
základných a 14 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 2385 žiakov a 104 učiteľov;
• rozdali sme 2375 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 948 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmiabudú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informáciío škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
• prednášky dodávali piati prednášatelia okresoch Bratislava,
Levice, Rimavská Sobota, Senec, Zlaté Moravce, Žarnovica a
Žiar nad Hronom.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

95% škôl označilo obsah našej prednášky za primeraný
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
100% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ
83% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo
minimálne rovnako dobrú v porovnaní s inými
protidrogovými prednáškami

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Gymnázium
Milana Rúfusa,
Žiar nad Hronom.
4. 11. 2014

Zš. Jána Zemana
Nová Baňa
6. 11. 2014

SOS obchodu a služieb,
Ul. SNP 5,
Zlaté Moravce
10. 11. 2014
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Zš Kozárovce
12. 11. 2014

Obchodná akadémia
Zlaté Moravce
11. 11. 2014

SOS Kalná nad Hronom
25. 11. 2014

Slovensko bez drog

AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
•
•

„Drogy sú vlastne návyková látka, ktorá je v podstate na nič, pretože zabíja ľudí.“

•

„Dozvedela som sa, že drogy sú zlé, že nemám drogovať lebo to nič nerieši.
Lepšie je problém riešiť, ako drogovať.“

•

„Drogy škodia, marihuana zabila veľa ľudí a najskôr je to super, ale potom je to
zlé.“

„Veľmi nového nebolo nič, lebo takýchto prednášok sme už mali veľa, ale páčila
sa mi. Ujo bol zábavný.“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
•

•
•
•
•

„Ďakujeme OZ Slovensko bez drog za uskutočnenie prednášky na našej škole na
tému "Pravda o drogách". Prvé ohlasy zo strany žiakov sú pozitívne, verím, že si
z prednášky odniesli zaujímavé informácie, ktoré boli podané vecne a
zrozumiteľne. Prednášky boli prezentované zaujímavým a pútavým spôsobom.
Ďakujeme.“
„Prednáška zaujala nielen žiakov aj učiteľov. Prednášajúci zaujal nielen svojimi
vedomosťami, ale aj rešpektom.“
„S prednáškou sme boli veľmi spokojní :). Prednášky boli urobené veľmi dobre,
deti počúvali so záujmom.“
„Prednáška Pravda o drogách, ktorú ste prezentovali na našej škole pútavým a
žiakom prístupným spôsobom priblížila nielen riziká a dôsledky, ale i pohľad z
„druhej“ strany.“
„Prednáška bola podaná žiakom zaujímavou, nič neskrývajúcou formou, čo sa
týka následného nebezpečenstva užívania drog. Mnohé informácie žiakov
prekvapili a myslím si, že väčšina z nich pochopila nebezpečenstvo návykových
látok už aj na základe predtým získaných vedomostí o tejto pliage ľudstva,
hlavne na hodinách ETV. Len škoda, že tento predmet nemajú povinne všetci
žiaci, bolo by o tom uvažovať, veď ide o naše deti a práve na hodinách ETV sa
žiaci učia vážiť si v prvom rade seba, následne iných a získavajú zručnosti do
dnes náročného žitia a správneho rozhodovania sa aj formou programu Cesta a
Pear programu, ktoré na našej škole realizujeme aj v spolupráci s CPPPaP v
Leviciach. Ešte raz Vám za prednášku ďakujeme.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas novembra 2014:
Základná škola, Gessayova 2, Bratislava-Petržalka
Súkr. stred. umel. škola, Kyslá 214, Hodruša - Hámre
Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalná nad Hronom
Základná škola, Školská 11, Kalná nad Hronom
Základná škola s MŠ, Kozárovce 927, Kozárovce
Stredná priem. škola, F. Hečku 25, Levice
Obchodná academia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
SOŠ poľn. a služ., Na lúkach 18, Levice
Základná škola, Sv. Michala 42, Levice
SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
Základná škola J.Z., Školská 44/6, Nová Baňa
Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
Väznica Želiezovce – otvorené oddelenie Sabová, Rimavská Sobota,
Základná škola s MŠ, Školská 10, Rybník
Súkromné liečebno - výchovné sanatórium, Diaľničná 1, Senec
Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany
SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Väznica ÚVTOS Želiezovce, Veľký Dvor 12, Veľký Dvor
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
SOŠ obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, Zlaté Moravce
SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
Gymnázium M.R., Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Základná škola s MŠ, Veľký Dvor, Župkov
Základná škola s MŠ, Župkov 18, Župkov
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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. 12 .2014

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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