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.

jún
2018

NAŠE VÝSLEDKY:
 počas júna 2018 sme uskutočnili 73
prednášok,
na 12 základných školách, 7 stredných školách a 1
občianskom združení
 zúčastnilo sa ich 1540 žiakov a 108 učiteľov;
 rozdali sme 1348 informačných brožúrok Pravda
o drogách;
 434 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali šiesti prednášatelia v okresoch Bardejov,
Bratislava, Čadca, Humenné, Košice, Námestovo, Prešov, Rimavská
Sobota, Rožňava, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou, Žilina

V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:






100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
89% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
89% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
89% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
78% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

AKO TO NA PREDNÁŠKE
VYZERÁ:

Slovensko bez drog

AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
Vyjadrenia učiteľov po prednáškach:
* Prednáška o drogách mi dala veľa, už len z dôvodu, že mám svoje deti. Z reálnych
príbehov som si uvedomila dôležitosť komunikácie rodičov s deťmi- aj so žiakmi. Vždy sa
dá každý problém riešiť aj málom - pomocnou rukou - nie drogami.
* Prednášajúci sa zameral na to, aby žiaci pochopili, aké škodlivé je užívanie drog, a na
podľahnutie tejto závislosti.
* Prednáška bola veľmi zaujímavá a dala mi veľa nových poznatkov o drogách a ich
škodlivých účinkoch. Odporúčala by som tú prednášku pre rodičov základných škôl a SOS.
* Prednáška sa mi veľmi páčila. Začnem si viac všímať svoje okolie a rodinu.
* Zaujímavá prednáška, veľmi veľa nových vecí som sa dozvedela, odporučím ďalším v
okolí.
* Získané informácie sú veľmi užitočné, určite odporučím prednášku ďalším známym.
* Prednáška ma oslovila nielen ako pedagóga, ale hlavne ako matku. Človek si myslí, že
jeho sa problém s drogami netýka, osobná skúsenosť p. Kosmeľovej mi ukázala, že ako
matky teenagera, sa ma to dotknúť môže bytostne. Ďakujem.
* Som matka a učiteľka- preto bola prednáška pre mňa prínosná, s drogami nemám totiž
žiadne skúsenosti. Pani Kosmeľová bola výborná prednášajúca, prednáška bola pútavá,
urobila na mňa dojem- je inšpiratívna v prístupe k životu.
* Prednáška ma oslovila. Dozvedela som sa informácie, ku ktorým by som nemala, resp.
nevedela by som kde a či vôbec hľadať.
* Uvedomila som si, že aj legálne drogy som podceňovala. Určite by som odporúčala aj na
ZŠ v Medvedzí, kde je niekoľko drogových skupín a rodičia si nevedia rady.
* Prednášajúca dokázala úžasne zaujať – nepotrebovala IKT (video, prezentácie..), ale
príklady z vlastného života. Ďakujeme a veľmi Vás obdivujeme. Možno by bolo fajn, robiť
tieto prednášky aj vo firmách (ako niečo povinné, v rámci pracovnej doby).. Väčšinou sú to
rodičia, ktorých sa to týka, alebo môže týkať..pretože, keď je niečo na báze dobrovoľnosti,
nikto „nemá“ čas zúčastniť sa, hoci je to úžasne strávený čas. Ešte raz ďakujeme.
* Prednáška pani Kosmeľovej bola skvelá, žiadne odborné informácie nenahradia osobnú
skúsenosť s daným problémom. Veľmi odporúčam takéto prednášky všetkým, od žiakov ZŠ
po dospelých

Vyjadrenia žiakov po prednáškach:

„Zaujímalo ma to strašne, poučila som sa do života, že nikdy nemám začínať s drogami.“

„Najviac ma zaujal ten príbeh z vlastnej skúsenosti. A pochopila som, že to je naozaj
svinstvo.“

„Vďaka hodine o drogách som zistila, aké sú drogy škodlivé a hnusné, ale aj iné veci káva a
alkohol. Ďakujem.“

„Drogy nikdy nebudem užívať.“

Základné a stredné školy, ktoré
sme navštívili počas
júna 2018:
Základná škola s MŠ, Pod Papierňou 1, Bardejov
Spojená škola-Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
Základná škola s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
Spojená škola s Gymnáziom, Tilgnerova 4, Bratislava
Základná škola s MŠ, Horelica 429, Čadca
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. Novembra, Čadca
Základná škola s MŠ, Papín 199, Humenné
Základná škola s MŠ , Udavské 80, Humenné
OZ ZPP Radosť, Bauerova 1, Košice
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice-Staré Mesto
Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo
Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec, Rimavská Sobota, Prešov
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Základná škola, Komenského 22, Svidník
Základná škola s MŠ, Letná 90, Trebišov
Základná škola, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
Základná škola, Vyšný Žipov 220, Vranov nad Topľou
Základná škola, Martinská 20, Žilina

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

V Bratislave, 04. 09 .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

