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.

apríl
2017

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas apríla 2017 sme uskutočnili 97 prednášok,
na 20 základných a 11 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 2998 žiakov a 136 učiteľov;
• rozdali sme 2909 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1208 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 Banská
Bystrica, Bratislava, Humenné, Ilava, Košice, Malacky,
Michalovce, Senica, Spišská Nová Ves, Trnava, Zvolen, Žilina
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

90% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(viaceré školy by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
97% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
86% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
93% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
86% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Počas apríla sme dodali protidrogovú prednášku aj pre odsúdených vo výkone
trestu v ÚVV Ilava a v Detskom domove Bytča.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Zš Budkovce
7. 04. 2017

SOS Jána Bocatia 1,
Košice
19. 04. 2017

Cirkevná zš sv. Michala
Volgogradská 2
Michalovce
28. 04. 2017
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Prednáška bola veľmi zaujímavá svojím obsahom i formou; ĎAKUJEME.

Jednoznačne by prospelo, keby v nej bolo možné pokračovať.“
• „Ďakujeme veľmi pekne pánovi Vrábeľovi za spoluprácu a oceňujeme jeho
prístup a profesionalitu v oblasti prevencie DZ. Tešíme sa na ďalšie
stretnutie.“
• „Najviac sa nám páčilo, že časť prednášky bola vedená formou diskusie so
žiakmi, ktorí rozmýšľali a odpovedali na dané otázky aktívne. Prednáška
obsahovala veľa zaujímavých informácií o rôznych druhoch drog a
škodlivom pôsobení na ľudský organizmus, najmä pre cieľovú skupinu
(žiaci).“
• „Deti ešte dva dni po prednáške hovorili o tom, aké to bolo dobré, koľko
veľa sa dozvedeli. Páčila sa im aj forma, bolo to živé, dynamické, pútavé,
zaujímavé, poučné a trefné. Budeme veľmi radi, ak sa uskutočnia prednášky
aj pre vyššie ročníky. Ďakujem za Vašu záslužnú prácu, pekný prístup
a vytvorenie výbornej atmosféry. Dohodneme aj májové termíny, ak to
pôjde, ja som už naznačila p. Erike.“
• „Zaujímavý prístup prednášajúceho, skôr netradičný. Pretože to nebola
klasická prednáška, ale skôr diskusia so žiakmi. Ocenili aj žiaci.“
• „Musím ešte vyzdvihnúť pekne spracované brožúrky na problematiku
škodlivosť drog, vizuálne sú pútavé.“
• „Prednáška bola super, len krátka. Určite chceme prednášku aj v novom
školskom roku.“
• „Veľmi pekne ďakujeme za prednášky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
apríla 2017:
Spojená škola - SOŠ, Kremnička 10, Banská Bystrica
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
CSOŠE P.G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava - Staré Mesto
Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava - Karlova Ves
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice
Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice - Staré Mesto
Základná škola, Školská 2, Stupava
Základná škola s MŠ, Bracovce
Základná škola, Budkovce
Základná škola, Hlavná 1, Drahňov
Súkr. SOŠ Nová cesta, Hlavná 175, Malčice
Základná škola, Hlavná 175, Malčice
Základná škola, Kpt. Nálepku 16, Michalovce
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Cirkevná základná škola, Volgogradská 2, Michalovce
Základná škola s MŠ, Palín
Spojená škola, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom
Základná škola s MŠ, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
Základná škola s MŠ, Rakovec nad Ondavou
Základná škola s MŠ, Tušická Nová Ves
Základná škola POH, Síd. P. O. Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany
Základná škola s MŠ, Žbince
Základná škola, Sekule
Cirk. spojená škola- ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy
Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
Školský internát SZS Trnava, Daxnerova 6, Trnava
Súkromné Konzervatórium, Kalinčiakova 87, Zvolen
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2, Žilina
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sme boli schopní dosiahnuť tieto
výsledky a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog.

V Bratislave, 18. 05 .2017

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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