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.

apríl
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• počas marca 2019 sme uskutočnili 109 prednášok,
na 18 základných, 7 stredných školách
• zúčastnilo sa ich 2367 žiakov a 117 učiteľov;
• rozdali sme 2188 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 300 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,
Detva, Dunajská Streda, Galanta, Ilava, Krupina, Nitra, Revúca,
Rožňava, Senec, Šaľa, Trenčín, Žilina
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám,
•
•
•
•
•

100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(niektoré školy by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
96% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
96% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
83% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

ČO NA TO ŽIACI A ŠTUDENTI?
„Nikdy by som drogu nezobrala, aj keby ma niečo trápilo.
táto prednáška ma veľmi poučila. Je to veľká skúsenosť do
života a ďakujem.“
„Ja osobne mám obrovský cieľ a idem za ním... Žiadne
drogy, žiadny alkohol mi ho nezoberú.“
„Prednáška bola veľmi náučná a krásna, pre ľudí, ktorí si
nevážia život a berú drogy, možno im to otvorí oči.“
„Táto prednáška ma bavila, myslím, že som
si viac uvedomila, aké sú drogy nebezpečné
a bolo to dobre vysvetlené.“
„Teraz mám úplne iný pohľad na drogy.“
„Prednáška mi dala pár vecí do života.
Ukázala mi, že skúšať drogy pre ten
chvíľkový dobrý pocit nemá zmysel.“

„Veľmi ma to zaujímalo, naučila som sa nové veci a po dnešnej prednáške
som 100% rozhodnutá, že nikdy neskúsim drogu.“

„Určite si z tejto prednášky odnášam veľa a veľmi som sa poučila.“
„Spomenul som si na jednu situáciu, ktorá sa stala môjmu blízkemu a kvôli nej viem, že drogy sú zlé
a nikdy ich nechcem skúsiť.“
„Táto prednáška mi otvorila oči. Je veľa vecí, ktoré som o drogách nevedela. Som rada, že sa
verejne rozpráva o drogách a ich účinkoch.“
„Páčilo sa mi to veľmi, dozvedela som sa veľa nových informácií a bola to iná prednáška ako tie
ostatné práve preto, že ste nás silou mocou nepresviedčali, že to nemáme brať. Ďakujem.“
„Bolo to super. Toto je jediná prednáška, na ktorej som sa nenudila.“

AKO ZHODNOTILI PREDNÁŠKY UČITELIA
•
•

„Prednáška bola veľmi poučná, živá, pútava, veľmi ďakujeme.“
„Posielam spätnú väzbu na prednášku, ktorú pre nás robil 2. 4. 2019 pán Mgr. Vrábeľ. Pán
Vrábeľ mal veľmi pozitívny ohlas medzi našimi študentmi, aj u mňa. Veľmi pekne by som mu aj
touto cestou chcela poďakovať a bude mi potešením spolupracovať s vami aj v budúcom
školskom roku. Vaše prednášky majú veľký zmysel a sú dôležité, nakoľko študenti majú veľmi
zlé informácie o drogách.“

•

„Prednáška s pani Botlíkovou nás veľmi oslovila, preto sme požiadali o ďalšie 2 stretnutia.
Žiakov obsah upútal, veľa sa pýtali a zaujímali. Ďakujeme.“

•

„Prednáška bola veľmi výstižná, zrozumiteľná, s názornými ukážkami. Žiaci boli zapojení,
nenudili sa a pochopili podstatu problematiky drog. Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme pani
magistre Botlíkovej.“

•

„Vaša prednáška bola vynikajúca, žiaci boli veľmi spokojní a tiež naši pedagógovia. Robíte
super vec, naďalej pokračujte!“

•

„Rada by som vyjadrila spokojnosť s prednášajúcim p. Prekopom, zaujal deti, žiaci aktívne
prijímali informácie a prednáška sa im páčila.“

•

„Páčila sa nám prednáška lektorky, pretože išlo o živú interakciu so žiakmi, sprístupnené
informácie o drogách prispôsobené veku a zaujímavé informácie zo života ľudí, ktorým drogy
spôsobili problémy. Hoci žiaci majú nejaké vedomosti, alebo si to aspoň myslia, nechápu
logické dôsledky brania drog.“

•

„Prednáška sa u nás uskutočnila už po niekoľkýkrát – Mgr. Vrábeľ s nami spolupracuje od
minulého školského roka, kedy bol u nás dvakrát. Deti sa tešili, zahrnuli ho množstvom otázok.
Prednášajúci na ne jasne, stručne a fundovane odpovedal. Na jeseň chceme pána Vrábeľa
osloviť znova.“

Prednášky na základných a stredných
školách – apríl 2019
Základná škola
Spojená škola - SOŠ pod
Základná škola
Základná škola J.J.T.
Špec. základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola s MŠ
Základná škola s MŠ
Základná škola
Základná škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola

Zákl. škola s MŠ s VJM
Gymnázium J. Fándlyho
Pedagog. a soc.akadémia
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Spojená škola-SOŠ drev.
Základná škola s MŠ
Gymnázium
Súkr. SOŠ spol. strav.

Golianova 8
Školská 7
Černyševského 8
A. Bernoláka 20
Ádorská 35
Smetanov háj 286/9
Školská 840
Hlavná 299
Pod hájom 967
Školská 10
Benkova 34
Šafárikova 56

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava-Petržalka
Detva
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Lehnice
Horné Saliby
Dubnica nad Váhom
Krupina
Nitra
Tornaľa

Gemerská 1

Plešivec

Mlynská 50
Školská 1158
P. Pázmaňa 48
Školská 3
1. mája 7
Dlhé Hony 1
Kubranská 80
Námestie mladosti 1
Rosinská cesta 4
Školská 49
Varšavská cesta 1
Závodská cesta 2961

Senec
Močenok
Šaľa
Šaľa
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

Poďakovanie

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

V Bratislave, 16. 06. 2019

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
https://www.facebook.com/skbezdrog/
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