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.

december
2018

NAŠE VÝSLEDKY
• počas decembra 2018 sme uskutočnili 38 prednášok,
na 4 základných a 9 stredných školách
• zúčastnilo sa ich 745 žiakov a 39 učiteľov;
• rozdali sme 748 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 59 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, Hlohovec, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Pezinok,
Rimavská Sobota, Senec, Trenčín
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
86% 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
„Vďaka vám viem, že nemám brať drogy.“
„Páčilo sa mi to. Naučila som sa, že drogy sú
zlé a moc škodia zdraviu.“
„Ďakujem za prednášku. Radšej snívam
a idem za mojimi cieľmi a nie za drogami.“
„Podľa mňa to bola jedna z najlepších
prednášok. Aj keď som drogy nikdy nebral,
dala mi tá prednáška veľa. Mali by sa
organizovať častejšie.“

„Zachránili ste ma pred vyskúšaním marihuany. Mal som názor, že by som to mal
vyskúšať, ale prehodnotil som ho. Ďakujem.“
„Veľmi pekná prednáška, pekne vysvetlené čo a ako na
telo pôsobí a to nehovorím preto, že sme sa uliali zo
školy. “
„Prednáška sa mi páčila a určite ma to aj ovplyvnilo.“
„Prednáška o drogách mi dala veľa a bolo mi vysvetlené,
aká je pravda.“
„Bolo to poučné, dosť som sa toho naučil.“
„Bolo to poučné, zábavné a super.“

„Táto prednáška bola asi najlepšia, čo sme o drogách mali.
Dozvedela som sa veľa nových vecí a veľmi ma to bavilo počúvať.
Vôbec som sa nenudila.“
„Bolo to super! Veľa som sa naučila a som rada, ž ste prišli!
Ďakujem.“
„Prednáška sa mi páčila. Bola primeraná nášmu veku – ako sa
nedostať do zbytočných problémov. Ďakujem veľmi pekne.“
„Vďaka tejto prednáške som to pochopila lepšie ako predtým.“
„Nebudem brať drogy, marišku, cigaretu a tak.“
„Nikdy nbudem fajčiť ani používať drogy.“
„Nikdy v živote nebudem brať drogy. Veľmi pekná prezentácia.“

AKO ZHODNOTILI PREDNÁŠKY UČITELIA

• „Prednáška nás zaujala, žiaci boli nadšení, myslím si, že splnila účel aspoň do tej

miery, že vedia, čo od toho majú očakávať, nie je to už tabu téma, ktorej sa treba báť.
Prednáška by mala byť časovo dlhšia, viac priestoru na osobný kontakt so žiakmi.“

• „Spolupracujeme s Vami už 2 roky a môžem skonštatovať: príjemní ľudia, ktorí svoju
prácu berú vážne, robia osvetu, pomáhajú iným. Veľká vďaka.“

• „Ďakujeme pánovi Vrábeľovi a prajeme celému kolektívu príjemné prežitie vianočných
sviatkov a PF 2019.“

• „Ďakujeme za prednášku, bola naozaj výborná.“
• „Spätná väzba od žiakov škôl bola veľmi dobrá a majú záujem aj o ďalšie prednášky
alebo iné dostupné akcie.“

• „Príjemné vystupovanie, pozitívna energia. Ďakujeme za veľa poznatkov a myšlienok.“

Základné a stredné školy, v ktorých
sme robili prednášky v decembri 2018
Základná škola
SOŠ obch.a služieb
Stred. odborná škola
Spojená škola-Gymnázium
Hotelová akadémia
Základná škola s MŠ
SOŠ strojnícka
Gymnázium B.S.T.
SOŠ hotel. sl a dopravy
Základná škola s MŠ
Obchodná akadémia
Základná škola s VJM
SOŠ letecko-technická

Školská 4
Sklenárova 1
Svätoplukova 2
Tilgnerova 14
Malinovského 1
Dvorníky 149
Športová 1326
Haličská cesta 9
Zvolenská cesta 83
Školská 11
K. Mikszátha 1

Selce
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Karlova Ves
Brezno
Dvorníky
Kysucké Nové Mesto
Lučenec
Lučenec
Slovenský Grob
Rimavská Sobota

Školská 7

Tomášov

Legionárska 160

Trenčín

Poďakovanie

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

V Bratislave, 10. 01 .2019

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

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!
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831 03 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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