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.

máj
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• počas mája 2019 sme uskutočnili 96 prednášok,
na 12 základných, 7 stredných školách a v 1 detskom
domove
• zúčastnilo sa ich 1823 žiakov a 100 učiteľov;
• rozdali sme 1521 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 331 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám
pomáhať pri šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky sme robili v okresoch: Banská Bystrica, Bytča,
Košice, Piešťany, Prešov, Revúca, Sabinov, Senec, Trenčín,
Trnava, Veľký Krtíš, 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
94% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

ČO NA TO ŽIACI A ŠTUDENTI?
„Fakty, charizma, zapojenie žiakov. Po tejto prednáške určite
drogy brať nebudem.“
„Výborná prednáška, ďakujem vám. Ešte mi to pomôže
v budúcnosti.“
„Táto prednáška mi dala, aby som sa rozhodovala za seba
a nepočúvala druhých. Dozvedela som sa, ako drogy naozaj
fungujú. Ďakujem.“

„Prednáška ma bavila, bolo to super.
Chcela som vyskúšať marihuanu,
ale po tejto prednáške som si to rozmyslela.“

„Prednáška ma zaujala, pochopila som vďaka nej účinky
drog. Nebudem ich brať.“
„Mňa to veľmi bavilo. Chcem, aby s tým všetci prestali.“
„Nedrogujem ani nebudem, takže mne osobne to nemá
ako pomôcť, ale dúfam, že ostatným to zachráni život.“
„Bolo to zaujímavé, poučné a dobre vysvetlené.“
„Nikto nás nesúdil, nepýtal sa na naše skúsenosti,
nepresviedčal nás o svojich názoroch. Ďakujem za príklad,
ako má vyzerať dobrá prednáška.“
„Super prednáška, prednášajúci ešte lepší. Podal
informácie zábavne, ale odnášam si veľa.“

AKO ZHODNOTILI PREDNÁŠKY UČITELIA
•

„Prevencia v podaní pána Vrábeľa je výborná. Už sa s ním poznáme, aj učitelia aj deti. Deti sa
tešia na jeho prednášky, pýtajú sa. V jednej triede musel byť dvakrát. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.“

•

„Chcem sa vám poďakovať za prednášky pre našich študentov. Ako je z reakcií našich žiakov
zrejmé, prednášky boli pre nich poučné a zaujímavé. Dozvedeli sa mnoho nového, mnohí sa
utvrdili v tom, že drogy nie! Aj vďaka Vášmu úsiliu môžeme dúfať, že sa drogám naši žiaci
vyhnú.“

•

„Páčil sa nám priebeh prednášky, spôsob realizácie a zapájanie žiakov.“

•

„Prednáška bola veľmi zaujímavá, informácie boli podané zrozumiteľnou formou. Príklady zo
života boli trefné. Aktivity pre žiakov na lepšie pochopenie témy boli starostlivo vybrané.
Zazneli aj nové informácie, prínosné i pre pedagógov. Radi by sme pokračovali v spolupráci i v
ďalšom školskom roku, pokiaľ to bude z Vašej strany možné.“

•

P. Botlíková svojim spôsobom komunikácie vedela strhnúť a zaujať i mladšie deti. Naša
prednáška bola pre mladších do 14 rokov a starších nad 14 rokov. Prednášajúca vedela strhnúť
zaujať, zapojiť do diskusie, čo hodnotíme ako veľmi dobre.“

•

„Perfektná komunikácia so žiakmi.“

•

„Veľmi kvalitná prednáška, detí veľmi zaujala.“

•

„Pán Prekop bol u nás 2x, jeho prístup vysoko oceňujeme.“

•

„Vašej prednášky sa tento rok zúčastnili všetky triedy (s výnimkou oktáv, ktoré už neboli na
škole, v čase konania prednášok) nášho 8-ročného gymnázia. To je 14 tried po 45 minút. S
prednášajúcim sme boli veľmi spokojní. Prednáška bola dynamická, obsahovala množstvo
užitočných informácií. Ďakujem.“

•

„Prednáška žiakov zaujala, mnohí z nich nemali ešte priamy kontakt s drogou ako takou, preto
bolo mnoho faktov pre nich zarážajúcich.“

Prednášky na základných a stredných
školách – máj 2019
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Gymnázium J.B.Magina
Základná škola
Stredná odborná škola
Základná škola P.J.Š.
Základná škola s MŠ
Stredná odborná škola

Základná škola
SOŠ obchodu a služieb
Detský domov Zlatovce
Základná škola
Základná škola s MŠ
Základná škola s MŠ
Spojená škola - OA
Základná škola s MŠ
Základná škola
Gymnázium
Súkr. SOŠ spol. strav.

Golianova 8
Ulica mieru č. 1235
Krosnianska 4
Beňovského 358/100
Bajkalská 29
Šafárikova 56
Škultétyho 11
Pod lesíkom 19
Kysucká 14
Hodžova 37
Jilemnického 24
Na Dolinách 27
Veľkomoravská 12
J. Nižnanského 1
Na Parlagu 1
Jarmočná 1
Lipové nám. 296/28
Do Stošky 8
Varšavská cesta 1
Závodská cesta 2961

Banská Bystrica
Bytča
Košice
Vrbové
Prešov
Tornaľa
Tornaľa
Šarišské Michaľany
Senec
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Brestovany
Čebovce
Modrý Kameň
Modrý Kameň
Žilina
Žilina
Žilina

Poďakovanie

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

V Bratislave, 16. 06. 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

