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.

Október 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas októbra 2015 sme uskutočnili 79 prednášok, na 11
základných, 13 stredných školách a v 1 väznici
• zúčastnilo sa ich 2575 žiakov/odsúdených a 108 učiteľov;
• rozdali sme 2382 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 922 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, Galanta, Košice, Prešov,
Rimavská Sobota, Sabinov, Trenčín, Zlaté Moravce.
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
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
90% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Súkromný školský
internát
Sabinovská 2, Prešov
7. 10. 2015

Spojená škola,
Ľ. Podjavorinskej 22,
Prešov
8. 10. 2015

Stredná umelecká
škola, Prešov
9. 10. 2015
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SOŠ železničná,
Palackého 14,
Košice
27. 10. 2015

Zš Družstevná
Poniky
28. 10. 2015

Danka a Janka
Velďákové na
prednáške v Košiciach
Október 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.“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Žiaci sa pochvalne vyjadrovali k prednáške, bola primeraná veku,

•
•
•
•
•
•

prednesená pútavou formou, využité príklady so života, výstižné
odpovede na otázky žiakov - celkový priebeh aktivity hodnotíme veľmi
pozitívne.“
„Prednáška mala výbornú odozvu. Bola nenásilná, upozorňovala na
dnešné problémy dávala priestor na vyjadrenie aj študentom
a inšpirovala viesť zdravý životný štýl.“
„Prednáška, ktorá sa uskutočnila v našej škole 7.10.2015, bola
zaujímavá, o čom svedčia aj reakcie žiakov. Ďakujeme a verím, že sa
na podobnom podujatí stretneme aj v budúcnosti.“
„Téma prednášky bola výborná, žiakom sa to páčilo a myslím, že
niektorí dostali také informácie, ktoré ešte nevedeli. Ja som sa tiež
zúčastnila tejto prednášky.“
„Prednášateľ p. Remper zaujal žiakov, prednáška splnila svoj cieľ,
hneď na druhý deň sa pýtali, kedy príde opäť, radi ho privítame, bol
veľmi kreatívny, jedna vyučovacia hodina bola aj málo.“
„Ďakujeme za výbornú prednášku a tešíme sa už teraz na ďalšiu
spoluprácu.“
„Prednáška sa nám páčila, bola vedená na dobrej odbornej úrovni.
Veľmi pekne ďakujeme.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas októbra 2015:
Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou
Katolícke gymnázium Š.M, Hurbanova 9, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ A.S, Pod kostolom 25, Hrochoť
Základná škola s MŠ, Družstevná 201, Poniky
Základná škola, Školská 1087, Sládkovičovo
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice
Stredná priemysel. škola, Komenského 2, Košice
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
SOŠ železničná, Palackého 14, Košice
Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
Základná škola, Fábryho 44, Košice
Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova 23, Košice
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Súkr. pdg. a soc. akadémia, Požiarnická 1, Košice
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
ÚVV a ÚVTOS Prešov, Kpt. Nálepku 1, Prešov
Spojená škola - Gymnázium, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Súkromný školský internát, Sabinovská 2, Prešov
Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov
Základná škola CREATIVE, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Základná škola s MŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové
Základná škola, Školská 299, Skýcov
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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, 18. 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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