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 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas novembra 2015 sme uskutočnili 82 prednášok,
na 18 základných a 10 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 2748 žiakov a 149 učiteľov;
• rozdali sme 2684 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 899 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali šiesti prednášatelia v okresoch Bánovce
nad Bebravou, Banská Bystrica, Bratislava, Brezno, Komárno,
Košice, Levice, Nové Mesto nad Váhom, Stará Ľubovňa,
Trenčín, Trnava, 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
90% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
95% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
90% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Okrem prednášok na školách sme v septembri uskutočnili 1 prednášku pre
odsúdených vo výkone trestu v Hrnčiarovciach nad Parnou.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Základná Škola,
Jur nad Hronom
3. 11. 2015

Základná Škola,
Školská 10,
Rybník
9. 11. 2015

SOS- Jarmočná 108,
Stará Ľubovňa
18. 11. 2015
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Základná Škola,
Za vodou 14,
Stará Ľubovňa
20. 11. 2015

Základná Škola,
Budatín
26. 11. 2015

Základná Škola,
Pobedim
11. 11. 2015
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Drogy zabíjajú, pripravia nás o peniaze. Drogy zostávajú v tele dlho.“
• „Že nemám všetko riešiť alkoholom. Skôr zomrieme. Drogy sú jedy.
Môžem skončiť na ulici.“
• „Drogy sú škodlivé a nikdy by som ich nemal vyskúšať. Ak ich
začnem brať pôjde to so mnou dole vodou a nakoniec zomriem.“
• „Že nemáme brať drogy lebo môžeme zomrieť. Dalo mi to príklad, že
keď budem dospelý nemám užívať drogy a alkohol.“
• „Že drogami nič nevyriešiš. Škodia zdraviu, zabíjajú. Sú návykové ak
ich užijeme vo veľkom množstve. Veľmi sa mi páčilo. 1*“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Starších žiakov prednáška veľmi zaujala, diskutovali o nej aj na

•
•
•
•

ďalších hodinách. Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavú a pútavú
prednášku. Našim žiakom sa veľmi páčila. Vysoko si cením Vašu
prácu, pretože tento problém musíme riešiť. Týka sa mnohých žiakov
našej školy. Ďakujeme.“
„Chcem veľmi pekne poďakovať za prednášky a aktivity so žiakmi.“
„Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
„Primárne oceňujem ochotu p. Mrázika priblížiť žiakom problematiku
drog. Hlavný cieľ prednášky bol splnený – došlo k porozumeniu, že
drogy škodia.“
„Za prednášku ešte raz pekne veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na
ďalšie stretnutia.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas novembra 2015:
Základná škola, Šišov
Spojená škola – SOŠ st., Kremnička 10, Banská Bystrica
Základná škola J.G.T., Gaštanová 12, Banská Bystrica
Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava-Rača
Súkromná Základná škola, Kremeľská 2, Bratislava-Devín
Základná škola s MŠ, Pionierska 2, Brezno
Základná škola, Kolkáreň 7/12, Podbrezová
SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno
Stredná odborná škola technická, Bratislavská cesta 10, Komárno
Základná škola, Veľká Ida
Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Základná škola s MŠ, Jur nad Hronom
Základná škola s MŠ, Kozárovce
Základná škola s MŠ, Školská 10, Rybník
Základná škola s MŠ, Horná Streda
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim
Základná škola s MŠ, Lomnička
Cirk. gym. sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Základná škola, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Základná škola s MŠ, Motešice
Základná škola, Bezručova 66, Trenčín
Základná škola s MŠ, Hôrky
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/7, 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. 11 .2015

Mgr. Michal Bucko
Predseda o.z.

Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Kutuzovova 5/A
831 03 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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