Občianske združenie

SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY
„PRAVDA O DROGÁCH“
Naším poslaním 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
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• počas januára 2019 sme uskutočnili 16 prednášok,
na 6 základných a 1 strednej škole
• zúčastnilo sa ich 336 žiakov a 31 učiteľov;
• rozdali sme 325 informačných brožúrok Pravda o drogách
Prednášky sme robili v okresoch: Brezno, Pezinok, Revúca,
Revúca, Trnava, Žilina.
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
100% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
100% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

ČO POVEDALI NA PREDNÁŠKY ŽIACI A ŠTUDENTI
„Super prednáška, všetko bolo pekne vysvetlené.
Drogy, či už nelegálne alebo legálne, neužívam ani
neplánujem. Drogám je veľmi ľahké podľahnúť,
ale ťažké ich je odmietnuť, preto ich vždy
odmietnem.“
„Dozvedel som sa, aké ďalšie veci dokáže
marihuana v tele spôsobiť. Dobré informácie.“
„Bolo to zaujímavé. Nevedel som, že to je až také
nebezpečné, ale drogy som v živote nemal a dúfam,
že ani nebudem mať.“
„Bolo to v pohode, nikdy som drogy nebral a táto
prednáška mi otvorila oči. Nikdy ich brať nebudem.“
„Nikdy som drogy nebral a po tejto prednáške ich
ani brať nebudem.“

„Veľmi vám ďakujem, že ste mi toho do života
veľa povedali. Dali ste mi veľa rád, ako druhých
podporovať v dobrom.“

„Vnímal som, takže to bolo zaujímavé. Zistil som dosť vecí,
dozvedel som sa o všetkom, čo sú drogy atď. Bolo to super.
“

„Zmenil som názor na drogy.“

„Táto prednáška bola super a drogy určite brať
nebudem.“

„Páčila sa mi prednáška, prestanem fajčiť.“
„Budem sa snažiť, aby som neužíval drogy.
Nechcem si zničiť život.“
„Dozvedel som sa, že drogy súvisia
s mysľou a že mnohí športovci skončili na
drogách.“
„Naučila som sa, že žiadna droga nelieči.
Prednáška bola super!“
„100% spokojnosť. Bolo to z reálneho
života, nie iba teória.“
„Táto prednáška o drogách mi dala do
života veľa. Chcem žiť svoj život bez
omamných látok. Je to veľmi škodlivé.“
„Dalo mi to zistenie, že radšej budem
zbesilo kupovať komiksy.“
„Bolo to super. Dozvedela som sa veľa
nových vecí, ktoré som nevedela a popri
vašom rozprávaní som sa vcítila do
človeka, ktorý je drogovo závislý a nebol
to dobrý pocit.“

„Zaujímavé, dozvedel som sa veľa nových vecí. Som z toho
nadšený a nechcem brať nikdy drogy, lebo to
nepotrebujem.“

AKO ZHODNOTILI PREDNÁŠKY UČITELIA
• „Prednáška, ktorú nám pútavou formou sprostredkovala pani Botlíková, bola pre

našich žiakov veľkým prínosom, keďže ide o deti zo sociálne slabších rodín a deti s
mentálnymi poruchami, tým viac sú ohrozené nástrahami drogového sveta.“

• „Sme veľmi radi, že sa prednáška s touto tematikou v primeranej forme dostala do
špeciálnej školy.“

• „Veľmi prínosné, veľmi prístupnou formou sprostredkovaná problematika drogových
závislostí. Pekné reakcie detí. Ďakujeme.“

• „Prednáška bola veľmi zaujímavá a vhodná pre deti. Pútavou formou bola podaná
a deti sa krásne zapájali a otvorili. Ďakujeme!“

• „Veľmi pekne vám ďakujeme za poučnú prednášku, ktorá naše deti zaujala. Dlho sme
sa ešte na danú tému bavili (pozdravuje vás Tobiáš, naj aktivitsta). V budúcnosti
uvítame podobnú aktivitu.“

• „Veľmi pekne ďakujeme za možnosť absolvovať prednášku Pravda o drogách. Bola
vedená na vysokej profesionálnej úrovni primeranou formou. Ešte raz veľká vďaka
a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

ŠKOLY JANUÁR 2019
Základná škola

Základná škola s MŠ

Školská 2
Vajansého 93
Komenského 25
Námestie republiky 62/2
Železničná 245

Čierny Balog
Modra
Pezinok
Jelšava
Jelšava

SOŠ elektrotechnická

Sibírska 1

Trnava

Základná škola

Karpatská 11

Žilina

Spojená škola Modra
Spojená škola Pezinok
Špeciálna základná škola

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sme boli schopní dosiahnuť tieto
výsledky a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog.

V Bratislave, 10. 02 .2019

Mgr. Michal Bucko
Predseda o.z.
Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!
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