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.

november
2018

NAŠE VÝSLEDKY
• počas novembra 2018 sme uskutočnili 138 prednášok,
na 18 základných a 13 stredných školách, na 1 internáte
• zúčastnilo sa ich 2359 žiakov a 127 učiteľov;
• rozdali sme 2221 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 659 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať pri šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky sme robili v okresoch: Banská Bystrica, Bratislava,
Brezno, Čadca, Detva, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Nitra,
Pezinok, Poltár, Považská Bystrica, Senec, Trnava, Zvolen,
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
93% 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 DETI A ŠTUDENTI
„Dalo mi to to, že nemám používať drogy, lebo mi to zničí
život.“
„Že nemáme fajčiť marianku.“
„Mne tá prednáška dala to, že nemám brať drogy, lebo po
čase môžem byť na tom zle. Môžem byť nikto závislý.“
„Bolo to zaujímavé, naučila som sa, že aj veci, ktoré si myslí, že
nie sú drogy, tak sú.“
„Zaujímala ma celá prednáška. Bolo to celé veľmi pekne
prednesené. Rozhodne ma to odradilo ešte viac od drog.
Ešte aj od kávy. Ďakujem.“
„Tak ako Malý Princ. Doteraz som vedel o tom, že to j zle
len zvonka, ale teraz už aj zvnútra. Veľmi to pomôže, len to
vnímať. Páčilo sa? Áno.“
„Bolo to veľmi zaujímavé, naučila som sa veľa a viem, čo
nemám robiť.“

„Pomohlo mi to viac si uvedomiť, čo môžu drogy
spôsobiť telu a ako veľmi sú škodlivé.“
„Bolo to zaujímavé. Hodnotenie 11 z 10!“
„Dostal som toho do života dosť. Tieto prednášky mi
dávajú veľa. Ďakujem.“
„Mne sa páčila celá prednáška. Aj som sa poučila aj
som sa dozvedela. Ale najviac sami páčilo, že to
nebolo cez prezentáciu na počítači, ale že sme sa
mohli normálne porozprávať. A ešte sa mi páčilo, že aj
vy máte s tým skúsenosť (kolega).“
„Mne sa páčilo, ako ste nám podrobne vysvetlili o drogách, čo sa
dalo. A že to nebolo cez prezentáciu v počítači, ako to robia
ostatní.“
„Páčilo sa mi, ako sme sa rozprávali o drogách, ako sme sa niečo
naučili a ponaučenie pre mňa: NEBRAŤ DROGY.“
„Prednáška bola plná zaujímavých a poučných vecí. Osobne
nepijem ani neberiem žiadne drogy, ale baví ma počúvať o mysli
a celkovo o našom organizme. Myslím, že tieto prednášky
dokážu ľuďom zmeniť smer a cestu.“

AKO ZHODNOTILI PREDNÁŠKY UČITELIA
• „Postrehla som u žiakov väčší záujem o tému ako keď sa rozprávam na túto tému
so žiakmi ja na etickej výchove. Robíte to super.“

• „Prednášajúci pán Vrábel ako vždy žiakov veľmi zaujal, ocenili sme jeho

ústretovosť a ochotu pridať ešte jednu prednášku naviac pre žiakov 7. ročníka,
ktorú sme pôvodne neplánovali.“

• „Prednáška bola veľmi zaujímavá a prínosná pre žiakov, vysoko hodnotím prístup
prednášateľky. Ďakujeme!“

• „S pánom Prekopom spolupracujeme už tretí rok. Jeho prednášky sú skvelé, sú
veľkým prínosom pre našich žiakov.“

• „Ďakujeme za odbornú prednášku, ktorá bola vysoko profesionálna a máme
záujem o ďalšiu spoluprácu.“

• „Prednášky sa nám veľmi páčili, p. Bobček sa vie priblížiť deťom a odovzdať im
poznatky vhodnou a zaujímavou cestou. Ďakujeme.“

• „Žiakom sa páčila a chcú ešte prídavok.“
• Prednáška bola výborná, žiaci pozorne počúvali, zapájali sa a myslím, že

porozumeli, že sa treba drogám vyhýbať. Ďakujeme za výborné podanie
prednášateľom, prispôsobené ich veku, za ústretovosť a serióznosť. Nech sa vám
darí aj v ďalších budúcich aktivitách!“

Základné a stredné školy, v ktorých
sme robili prednášky v novembri 2018
Základná škola s MŠ
Odborné učilište int.
Základná škola
SOŠ
Základná škola
Gymnázium J.CH.
Hotelová akadémia
Spojená škola - SPŠ
Špec.základná škola
Základná škola s MŠ
Základná škola s MŠ
Súkr. SOŠ hutnícka
SOŠ drevárska

Tajovského 2
Moskovská 17
Staré Hory 327
Hlinícka 1
Turnianska 10
Štúrova 13
Malinovského 1
Laskomerského 3
Mládežnícka 3
Pionierska 2
Pionierska 4
Družby 554/64
Krásno nad Kysucou č.1642

Základná škola

Mládežnícka 1343

Základná škola
SOŠ strojnícka
Základná škola
Základná škola
Gymnázium B.S.T.
SOŠ hotel. sl a dopravy
Základná škola
Základná škola
Základná škola s MŠ
Základná škola
Základná škola
Gymnázium K. Štúra
Základná škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Školský internát SZS Trnava
Gymnázium Ľ.Š.
Základná škola s MŠ

Ul. Obrancov mieru 884
Športová 1326
Školská 1
Školská 9
Haličská cesta 9
Zvolenská cesta 83
Haličská cesta 1493/7
Novozámocká 300
Hlavná 198
Školská 8
Nábrežie mládeže 5
Nám. slobody 5
Hlavná ulica 86/29
Slov. partizánov 1129/49
Školská 266
Daxnerova 6
Hronská 1467/3
Rosina č. 624

Badín
Banská Bystrica 4
Staré Hory
Bratislava-Rača
Bratislava-Petržalka
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Podbrezová
Krásno nad Kysucou
Krásno nad Kysucou
Detva
Kysucké Nové Mesto
Fiľakovo
Lovinobaňa
Lučenec
Lučenec
Lučenec
Ivanka pri Nitre
Kolíňany
Mojmírovce
Nitra
Modra
Málinec
Považská Bystrica
Rovinka
Trnava
Zvolen
Rosina

Poďakovanie

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

V Bratislave, 10. 01 .2018

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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