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.

marec
2017

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas marca 2017 sme uskutočnili 128 prednášok,
na 21 základných a 19 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 4192 žiakov a 246 učiteľov;
• rozdali sme 4097 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1468 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali piati prednášatelia v okresoch Banská
Bystrica, Bratislava, Brezno, Humenné, Košice, Levoča,
Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Piešťany, Prešov,
Prievidza, Ružomberok, Senec, Spišská Nová Ves
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(viaceré školy by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
89% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
96% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Počas marca sme dodali protidrogovú prednášku aj pre odsúdených vo výkone
trestu v ÚVV Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Prešov.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
ZSC. Smreková,
Smižany
3. 03. 2017

Zš Biskupická 21,
BratislavaPodunajské Biskupice
8. 03. 2017

Zš Pugačevova,
Humenné
28. 03. 2017

Slovensko bez drog

AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

„Vyzdvihujem, že prednáška mala okrem vzdelávacieho charakteru, aj charakter
výchovný. Žiaci mali možnosť vyjadriť následne svoj názor a pocit z prednášky, čo dodalo
prednáške primeranú vážnosť a dôležitosť.“
„Dobrý deň, posielam vyplnený dotazník týkajúci sa uskutočnenej prednášky na tému
drogovej prevencie s názvom Pravda o drogách a chcem i touto cestou poďakovať za
realizáciu vyššie spomínanej aktivity, ktorá sa stretla s pozitívnym prijatím zo strany detí
i kolegov pôsobiacich na našej základnej škole. Dúfam, že sa onedlho znova stretneme
pri preventívnej činnosti uskutočnenej v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 Bratislava-Rača.“
„Veľmi dobrá prednáška spojená s diskusiou, oboznámenie sa s dôležitými informáciami
primerané k veku a k ročníku. Ešte raz sa Vám v mene študentov, vedenia školy, všetkých
zúčastnených pedagógov chceme poďakovať za včerajšie spestrenie vyučovania formou
prednášok, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
„Oceňujem následnosť prednášky, mnohé veci sa síce opakovali, ale tým že žiaci
prednášateľa už poznali boli otvorenejší kládli oveľa viac otázok, možno aj také ktoré sa
na prvej prednáške báli alebo hanbili, či nestihli opýtať. Neostával im čas na
predvádzanie sa, lebo odpovede na vlastné otázky ich zaujímali.“
„Prednáška bola výborná, oceňujeme osobný prístup a adekvátnu formu podania
informácií, škála poslucháčov je vždy rôznorodá, nie všetkých rovnako zaujme, dôležité
je však, okrem všeobecného povedomia o probléme, edukovať mladých o hrozbách a
nepodceňovaní problematiky. Prevencia je preto dôležitou súčasťou! Študentov zaujali
aj info o následkoch apatologických zmenách, ktoré sa môžu vyskytnúť či už pri
krátkodobom alebo dlhodobom užívaní - psychické poruchy, nezvládanie záťažových
situácií v živote a pod.“
„Som úplne spokojná a som veľmi rada, že sa uskutočnila; vysoko oceňujem prístup pána
riaditeľa.“
„Aj ja ďakujem za uskutočnené prednášky. Dúfam, že v žiakoch zanechajú hlboké
stopy...“
„Bolo to super, ďakujeme.“
„Výborne zvolený prístup ku žiakom a forma.“
„Výborná obsahom, erudovaná, perfektný prístup prednášajúceho k žiakom.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
marca 2017:
Súkromná športová stredná odborná škola, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava
Základná škola, Biskupická 21, Bratislava
Stredná odborná škola internát, Ivanská cesta 21, Bratislava - Ružinov
Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava - Rača
Spojená škola - Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava - Karlova Ves
Základná škola, Prokofievova 5, Bratislava - Petržalka
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava - Petržalka
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka
Školský internát , Vranovská 2, Bratislava - Petržalka
INT Spojená škola - SPŠ, Laskomerského 3, Brezno
Základná škola, Školská 17, Heľpa
Školský internát SSOŠH, Družby 64, Podbrezová
Základná škola s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Základná škola s MŠ, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Stredná odborná škola, Mierová 79, Humenné
Základná škola, Pugačevova 7, Humenné
SOŠ polytechnická, Štefánikova 20, Humenné
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
Základná škola s MŠ, Košarovce 16, Košarovce
Základná škola, Ohradzany 162, Ohradzany
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice - Staré Mesto
Základná škola s MŠ, Komenského 2, Spišský Hrhov
Reedukačné centrum, Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Základná škola, Školská 2, Michalovce
Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
Súkr. Konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra
SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 28, Piešťany
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany
Hotelová akadémia, Stromová 34, Piešťany
Gymnáz.V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Diagnostické centrum Ružomberok, J. Jančeka 32, Ružomberok
Základná škola, Tajovského 1, Senec
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany
SOŠ drevárska, Filinského 1, Spišská Nová Ves
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli k tomu, aby sme boli schopní dosiahnuť
tieto výsledky a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog.

V Bratislave, 27. 04 .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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