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.

január
2017

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas januára 2017 sme uskutočnili 78 prednášok,
na 17 základných a 9 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 2777 žiakov a 162 učiteľov;
• rozdali sme 2809 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1139 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali štyria prednášatelia v okresoch Detva,
Košice, Lučenec, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava,
Stropkov, Svidník, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•

•

94% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
87,5% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
81% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
94,5% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo
rovnako dobrú v porovnaní s inými protidrogovými
prednáškami
94% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Počas januára sme dodali protidrogovú prednášku aj pre odsúdených vo
výkone trestu v ÚVV Želiezovce, Veľký Dvor a ÚVV Prešov. Taktiež pre
Oddelenie služobnej kynológie Akadémie Finančnej správy.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Základná škola,
Ulica 8.mája,
Svidník
09. 01. 2017

Základná škola
karpatská ul.
Svidník
13. 01. 2017

Základná škola
Okruhlé
13. 01. 2017
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Ďakujeme za to, čo robíte. Je príjemné stretnúť ľudí zanietených

a znalých vecí. Nevýhodou stretnutia je početná skupina detí.
Odporúčam tieto prednášky robiť v malej skupinke žiakov (cca 12 15 žiakov) s možnosťou konfrontácie a spätnej väzby.“
• „Rada by som, aby mali prednášku aj učitelia (samostatne) - Čo si
všímať a pozorovať u žiakoch (ich zmeny nálad, ako komunikovať
s rodičmi pri problémoch atď.“
• „Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.“

_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Dozvedel som sa, ako drogy fungujú a vplývajú na človeka. Viac
•
•

•

•

o cigaretách a alkohole a čo spôsobuje marihuana človeku.“
„Netreba často brať lieky, lebo môžu mať rovnaké účinky ako drogy.
Drogy pôsobia na myseľ a tiež na telo.“
„Drogy sú návykové látky a vplývajú na myseľ a veľmi ovplyvňujú
človeka. Prednášateľ prednášal v pohode. Žiaci na drogách nie sú
sústredení na život, hodinu ... zo začiatku je to fajn, no potom to
človeka dostane a zničí jeho telo a psychiku.“
„Predtým som sa na marihuanu pozerala úplne inak. Ale teraz viem,
že je to veľmi škodlivé a zlé pre zdravie. Poznala som len pozitívne
účinky na ktoré ma k tomu lákali, ale prečítaním si tej brožúry
o drogách sa na to pozerám úplne inak. Ďakujem.“
„Nemali by sme užívať drogy, je to pre nás škodlivé a môžeme sa
stať závislými. K drogám nás najčastejšie láka to, že keď vidíme, že
to užíva náš kamarát tak to chceme tiež vyskúšať aj my a tak sa
môžeme stať závislý.“

Slovensko bez drog

Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
januára 2017:
Základná škola J.J.T., A. Bernoláka 20, Detva
Súkr. str. umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Gymnázium B.S.T., Haličská cesta 9, Lučenec
Zákl.škola pre ž. so SP, Karola Supa 48, Lučenec
Hotelová akadémia, ul. M. Rázusa 61, Lučenec
SOŠ hotel. sl a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Základná škola, Gemerská Ves
Základná škola, Pokroková 199, Krásnohorské Podhradie
Základná škola, Školská 295, Štítnik
Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
Základná škola, Cernina
Základná škola, Budovateľská 164/4, Giraltovce
Súkromná SOŠ, Dukelská 33, Giraltovce
Základná škola, Kračúnovce
Základná škola, Kružlová
Základná škola, Okrúhle
Základná škola, 8. mája 640/39, Svidník
Stredná odborná škola, Bardejovská 715/18, Svidník
Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník
Základná škola, Komenského 22, Svidník
SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník
Str. priemyselná škola, Soviet. hrdinov 24, Svidník
SZŠ milosrd. Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
Základná škola, Karpatská 11, 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, 15. 02 .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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