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.

jún
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• v júni 2019 sme uskutočnili 76 prednášok,
na 10 základných, 6 stredných školách
• zúčastnilo sa ich 1514 žiakov a 75 učiteľov;
• rozdali sme 1565 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 347 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,
Dunajská Streda, Galanta, Košice, Malacky, 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
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 NA TO ŽIACI A ŠTUDENTI?

„Prednáška mi dala veľa do života. Prednášajúci
bol veľmi milý a zábavný a všetko bolo dobre
vysvetlené.“
„Po tejto prednáške nechcem drogy vyskúšať
vôbec.“
„Táto prednáška mi ukázala, že drogy sú zlé.“

„Táto prednáška bola fakt super. Poznám
veľa mladých ľudí v mojom okolí, ktorí
užívajú drogy a teraz budem mať nové
poznatky, ktoré im môžem dať. Ďakujem.“
„Prednáška sa mi páčila, pretože ste
nehovorili len že drogy sú zlé, ale vysvetlili
ste prečo a to takým spôsobom, že by to
pochopilo aj malé dieťa.“
„Zistila som, ako pôsobia drogy na myseľ.
Prednáška bola super.“

„Táto prednáška sa mi páčila. Dala mi
odpovede na niektoré otázky, ktoré som mala
a vysvetlila mi skreslenú pravdu, ktorej som
verila.“
„Budem menej piť.“
„Veľmi poučné, dozvedel som sa veľa
o účinkoch drog. Určite si nikdy nič nedám.“
„Neuveriteľný otvárač očí. Úplne ste mi zmenili
pohľad na drogy.“

AKO ZHODNOTILI PREDNÁŠKY UČITELIA
•

„Prednáška bola na vysokej profesionálnej úrovni.“

•

„Páčil sa mi prístup prednášajúcej, dynamika prednášky, zameranie na hlavné pojmy, príklady
zo života.“

•

„Určite chceme pokračovať v jednotlivých ročníkoch s ďalšími témami o drogách.“

•

„Páčilo sa nám úplne všetko, bolo to obohatené novými informáciami a doplnené príbehmi zo
života.“

•

„Vynikajúci prístup, úžasná motivácia žiakov.“ :)

•

„Chcela by som sa Vám poďakovať za prednášku.Bola veľmi zaujímavá. Boli ste skvela,
hovorili ste naozaj veľmi pútavo, pripravene, nenásilne, poučne. Poslala som aj kontakt na
jednu pani učiteľku, ktorá Vás isto osloví.“

Prednášky na základných a stredných
školách – jún 2019
ZŠ pri zdrav. zar.
Základná škola s MŠ
Stredná odborná škola
Základná škola
SOŠ chemická
Základná škola s MŠ
Základná škola
SPŠ elektrotechnická
Súkromná SOŠ

Nám. L.Svobodu 4
Vetvárska 7
Ivanská cesta 21
Mierová 46
Vlčie hrdlo 50
Osloboditeľská 1
Majerníkova 62
Hálova 16
Bieloruská 1

Základná škola
Základná škola s MŠ

Smetanov háj 286/9
Školská 647
Komenského 44
Tomášikova 31
Školská 2
Janka Palu 2
Varšavská cesta 1

SPŠ elektrotechnická

Základná škola
Základná škola
Základná škola
Gymnázium

Banská Bystrica
Podunajské Biskupice
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Vajnory
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Petržalka
BratislavaPod.Biskupice
Dunajská Streda
Trstice
Košice-Sever
Košice-Sever
Stupava
Nemšová
Žilina

Poďakovanie

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

V Bratislave, 16. 07. 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/

Slovensko bez drog

