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.

september
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• v septembri 2019 sme uskutočnili 15 prednášok,
na 3 základných, 2 stredných školách
• zúčastnilo sa ich 292 žiakov a 13 učiteľov;
• rozdali sme 244 informačných brožúr 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, Považská Bystrica, Pezinok
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zaslali 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
100% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Čo povedali po prednáške
žiaci a študenti?
„Áno, niečo som si zažila, niečo som si
z toho zobrala a drogy nikdy neskúsim
aj vďaka tomu, čo som sa tu dnes
dozvedela.“
„Prednáška bola poučná, páčilo sami
na nej, že boli pridané príbehy z reality.
Dozvedela som sa veľa nového.“
„Nebola to nudná prednáška ako
každá iná, od policajtov a tak. Počuť
to od niekoho, kto je v našom veku, je
lepšie ako od niekoho z úradov.
Odnášam si len to najlepšie.“

„Prednáška ma veľmi zaujala. Odnášam si informácie, ktoré využijem. Prednášajúci ma
presvedčil, že drogy sú zlé. Nikdy sa nechcem dostať do stavu, ž by som chcela drogy.
Ďakujem! Budem šíriť ďalej.“

„Prezentácia bola veľmi zaujímavá a páčila sa
mi. Dodala mi veľa informácií a otvorila mi
oči. Vďaka tomuto budem môcť pomôcť aj
Andrejovi.“
„Bolo to veľmi, veľmi dobré a hlavne
poučné! Určite odporúčam každému, aby si
to vypočul. Neoplatí sa drogy brať a ani na
ne myslieť. Ďakujem! 

Ako zhodnotili prednášky pedagógovia?
•

„Ešte raz ďakujeme za prednášky.“

•

„Ďakujeme, že takúto činnosť vykonávate bez nároku na honorár.“

•

„S pánom Prekopom sme veľmi spokojní!!! Oslovujeme ho každý rok!“

•

„Myslím, že prednáška bola výborná, pretože bola vedená mladým človekom – rovesníkom,
v jazyku, ktorému žiaci rozumejú. Určite ich to podnieti aspoň k zamysleniu sa nad touto
problematikou, čo slúži ako prevencia. Držím vám palce.“

Prednášky na základných a stredných
školách – september 2019
Základná škola
Súkromná SOŠ
Stredná odborná škola
Základná škola
Základná škola s MŠ

Majerníkova 62
Vranovská 4
Slov. partizánov 1129/49
Moskovská 2
Školská 11

Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Petržalka
Považská Bystrica
Banská Bystrica
Slovenský Grob

Poďakovanie

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

V Bratislave, 30. 10. 2019

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

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!
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