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.

marec
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• počas marca 2019 sme uskutočnili 53 prednášok,
na 8 základných, 8 stredných školách, 1 internáte a v 1
detskom domove
• zúčastnilo sa ich 1191 žiakov a 56 učiteľov;
• rozdali sme 984 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 95 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, Lučenec, Myjava, Pezinok, Rimavská
Sobota, Trenčín, Zvolen, 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
86% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

ČO NA TO ŽIACI A ŠTUDENTI?
„Prednáška bola super, vedená vo veľmi príjemnom
duchu, dúfam, že v nich budete naďalej pokračovať,
pretože ľudia to potrebujú. Ďakujem, že ste “
„Táto prednáška bola super, lebo som sa dozvedel
napríklad, čo sa deje s mojím telom, keď pijem alkohol
alebo fajčím. Super práca. “
„Brať drogy je veľmi škodlivé a preto viem, že drogy – to
hovorím ja za seba – nikdy brať nebudem a táto
prednáška bola úžasná.

„Ja som sa rozhodla drogy nebrať, lebo táto prednáška ma presvedčila o tom, že drogy sú zlé. Veľmi sa mi to
páčilo a dúfam, že to presvedčilo aj ostatných. Veľmi pekne ďakujem, že ste ma presvedčili, pretože aj ja som
chcela drogy skúsiť.“

„Prednáška bola veľmi presvedčivá a vy ste veľmi
milá osoba. Upútali iste moju pozornosť a utvrdili
ste vo mne informáciu, že drogy nie sú ani zďaleka
tou správnou cestou pre mladého človeka.“
„Prednáška sa mi veľmi páčila. Pani veľmi pekne
prednášala, veľakrát som sa zamyslela. Páčilo sa
mi, že sme sa aj zasmiali. Pani sa snažila
komunikovať našou rečou (puberťáckou), bola
milá. Určite mi tá prednáška do života niečo dala.
Pokojne by som ju počúvala aj celý deň. “

„Dozvedela som sa o skutočnej hrozbe drogy, zároveň
prečo ľudia berú drogy a aké sú následky. Táto prednáška
ma veľmi motivovala plniť nové ciele.“
„Naučila som sa viac praktických faktov o drogách.
Príklady z reálneho života niekedy dajú viac než odborné
prednášky. Konečne pravda o drogách.“
„Bolo to dobré. Osobne som si myslela, že viem, čo drogy
spôsobujú, ale zistila som, že nie.“
„Páčilo sa mi to a rozhodla som sa drogy nebrať. Ďakujem,
že ste mi k tomuto rozhodnutiu pomohli.“

AKO ZHODNOTILI PREDNÁŠKY UČITELIA
• Pútavá prednáška s besedou sa uskutočnila utorok 12. 3. 2019 o 18:30 h. v
klubovni č. 319 v školskom internáte s lektorkou pani Erikou Botlíkovou

• Z našej strany veľká spokojnosť s priebehom prednášky. Prednášajúci zaujal aj
mladších žiakov. Páčil sa im aj sľub šerifa v závere prednášky.

• Prednáška našich študentov veľmi zaujala, dostali informácie o danej
problematike z iného zorného uhla.

• Vaše prednášky sme mali v škole niekoľkokrát a vždy sme maximálne spokojní.
• Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať. Budem veľmi rada, ak budeme
spolupracovať aj naďalej.

• P. Pospišilová svojím spôsobom komunikácie vedela strhnúť a zaujať i mladšie
deti, čo hodnotíme ako veľmi dobre.

• Bolo to veľmi zaujímavé a kreatívne poňaté; interaktívne. Veľa som sa dozvedela

aj ja (myslím si, že aj my učitelia by sme mali tieto prednášky absolvovať, aby sme
mladým dokázali pomôcť).

Základné a stredné školy, v ktorých
sme robili prednášky v marci 2019
Špec. základná škola
Stredná odborná škola
internát
Základná škola
Základná škola
Látky 51
Súkr. HA SD Jednota
Zákl.škola pre Ž s NKS
Zákl.škola pre ž. so SP
Základná škola s MŠ
Gymnázium

Evanjelické gymnázium
Stredná odborná škola
Detský domov Zlatovce
ZŠ pri zdrav. zariadení
Dopravná akadémia
Gymnázium
SPŠ stavebná
SPŠ stavebná

Ďumbierska 15
Ivanská cesta 21

Banská Bystrica
Bratislava-Ružinov

Sokolíkova 2
Gessayova 2
Látky
Vinohradská 48
Dr.Herza 6
Karola Supa 48
Krajné 173
Senecká 2
Jesenského 836
Jesenského 903
Na Dolinách 27
Sládkovičova 311
Rosinská cesta 2
Veľká okružná 22
Veľká okružná 25
Veľká okružná 25

Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Petržalka
Detva
Šamorín
Lučenec
Lučenec
Krajné
Pezinok
Tisovec
Tisovec
Trenčín
Kováčová
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, 26.5.2019

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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