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.

február
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• počas februára 2019 sme uskutočnili 50 prednášok,
na 8 základných, 4 stredných školách a 1 internáte
• zúčastnilo sa ich 763 žiakov a 47 učiteľov;
• rozdali sme 537 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 65 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, Detva, Galanta, Námestovo, Pezinok, Trnava, 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
91% 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
„Ďakujem vám za túto hodinu. Naučila som sa
veľa, čo som o drogách nevedela.“
„Zmenilo mi to život.“
„Bolo to zaujímavé, dozvedela som sa dosť vecí
do života, čo sa môže niekedy hodiť.“
„Táto prednáška sa mi veľmi páčila. Naučil som
sa veľa nových vecí. Ďakujem.“

„Bola to náučná, obzory
rozširujúca prednáška, fakt na
zamyslenie sa.“
„Bolo to zaujímavé. Keď som sám
vyskúšal marihuanu, tak ten opis
na tú drogu bol presný – bol to
strašný stav. Dosť som sa naučil
o drogách.“

„Páčilo sa mi to. Chcem a možno už viem, ako
pomôcť ľuďom. Získala som radu, ako im
pomôcť. Bolo to pre mňa zaujímavé. Počúvala
by som vás dlhšie.“
„Nedrogujem, nepijem, nefajčím, takže mi to
bolo jedno, ale bolo to zaujímavé. Hádam to
ovplyvní tých feťákov.“
„Bavilo ma to a poučil som sa... Skúsil som
alkohol, fajčím a mal som aj marihuanu, ale
už asi nie.“

AKO ZHODNOTILI PREDNÁŠKY UČITELIA
• „Prednáška bola výborná, obsah bol obohacujúci. V rámci časového úseku, ktorý bol

k dispozícii, sa prednášajúca pani Kosmeľová snažila poskytnúť čo najväčšie množstvo
informácii, myslím že ani jedna myšlienka, informácia nebola povedaná zbytočne.
Zaujal nás tiež spôsob, akým prednášajúca prepájala teóriu s príkladmi zo života.
Osobitne chcem vyzdvihnúť prístup pani Kosmeľovej, jej flexibilitu resp. schopnosť
reagovať na potreby žiakov, nedala im príležitosť pochybovať o svojich bohatých
vedomostiach na samotnú tému, neodradilo ju ani to, že sme ju postavili pred situáciu
keď musela zvládnuť väčšie množstvo žiakov ako je odporúčané, žiaľ nevedeli sme to
inak vyriešiť, sme veľká škola a boli do toho zaradené až 2 ročníky. Mrzí nás to, že sme
podmienky takto sťažili, avšak pre pani Kosmeľovú to nebol problém, preukázala ozaj
veľké skúsenosti v prednášaní. Obohatila nás aj tým, že sme mali možnosť sa od nej
učiť my pedagógovia, ako sa správne slovom priblížiť k mladým ľuďom a ovplyvniť ich
myslenie v takých vážnych témach, ako sú drogy. Ocenili by sme možnosť prednášky
pre rodičov.“

• „Ďakujeme za prednášku. Bolo to zaujímavé a myslím, že to malo zmysel.“
• „Ďakujeme za prednášku. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.“

Základné a stredné školy, v ktorých
sme robili prednášky vo februári 2019
Spojená škola - SOŠ st.
Stredná odborná škola internát
SPŠ elektrotechnická
ZŠ a MŠ Bacúch
Základná škola s MŠ
Základná škola
ZŠ s MŠ Milana Kolibiara
Základná škola

Základná škola s materskou školou J.
Vojtassaka
Základná škola s MŠ

SOŠ elektrotechnická
SOŠ elektrotechnická
Špeciálna základná škola

Kremnička 10
Ivanská cesta 21
Karola Adlera 5
2383 Bacúch
Pionierska 4
Kukučínova 480/6
Detvianska Huta 369
Školská 399
Špital 967

Banská Bystrica
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Dúbravka
Bacúch
Brezno
Detva
Detvianska Huta
Jelka
Zákamenné

Školská 11

Slovenský Grob

Sibírska 1

Trnava

Sibírska 1
J.M. Hurbana 36

Trnava
Žilina

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 !!!
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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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