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.

október
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• v októbri 2019 sme uskutočnili 73 prednášok,
na 17 základných, 8 stredných školách a v 2 väzniciach
• zúčastnilo sa ich 1458 žiakov a 72 učiteľov;
• rozdali sme 1461 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 180 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, Hlohovec, Ilava, Košice, Pezinok, Piešťany, Senec,
Trenčín, Zlaté Moravce, Žilina
•
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?
„Prednáška sa mi veľmi páčila.
Najviac ma zaujalo, že v marihuane je
423 jedov.“
„Naučila som sa veľmi veľa
a uvedomila som si, že nám droga
môže pokaziť celý život. Nikdy to
neskúsim. Prednášateľka bola super.“
„Konečne som zistila, čo robia drogy
s človekom a ako do nich človek
spadne.“

„Bolo to super. Posilnilo mat o aj v smere plniť si sny a prekonávať prekážky, čo by som
u prednášky o drogách nečakala. Prednášateľka nám to veľmi pekne vysvetlila.
Dozvedela som sa veci, ktoré som vôbec nevedela.“

„Páčilo sa mi, že to nebolo ako každá
iná prednáška, ktorá vždy na začiatku
povie, že drogy sú zlé, ale že nám to
všetko vysvetlili, čo to spôsobuje
a nech si ľudia o tom urobia svoj
názor.“
„Myslím, že toto bola najlepšia
prednáška o drogách, dosť na
zamyslenie a uváženie. Ďakujem.“

„Naučil som sa o drogách veľa a teraz vidím,
že sú horšie, ako som si myslel.“
„Chcem viac takýchto prednášok.“
„Môžete prísť aj nabudúce, aby som o tom
vedela ešte viac a do niečoho nespadla.“
„Veľmi sa mi to páčilo a dozvedel som sa
o drogách viac a podrobnejšie. ĎAKUJEM
veľmi pekne za tento okamih.“

Ako zhodnotili prednášky pedagógovia?
•

„Výborné je, že bol prednášateľ študent, ktorého druháci, ktorým prednášal, poznali a tým
pádom mala prednáška váhu. Použitie slovníka blízkeho mládeži, materiálov bolo perfektné, aj
pani učiteľke, ktorá robila dozor sa prednáška páčila, hodnotila prednášateľa ako
pripraveného. Chceli by sme prednášku opakovať aj pre všetkých prvákov. Ďakujeme.“

•

„Ďakujeme za prínosnú prednášku. Žiakom sa veľmi páčila, zaujala ich, podľa vyjadrenia
deviatakov, to bola zatiaľ najlepšia, najzaujímavejšia prednáška, ktorú počuli :-).“

•

„Prístup prednášateľa – vynikajúci, komunikácia – super!“

•

„Veľmi sa nám páčil spôsob prezentovania, energickosť prednášateľky, primeranosť prednášky
veku študentov. Boli sme veľmi spokojní a ďakujeme.“

•

„Veľmi by som chcela touto cestou poďakovať pánovi Mgr. Milanovi Vrábeľovi, má výborný
prístup k mládeži a pútavo rozpráva a zapája názorovo aj mládež, čiže ich aktivuje k
premýšľaniu. Veľká VĎAKA za jeho prácu.“

•

„Úprimne ďakujeme za prednášku. Tešíme sa na ďalšie skoré stretnutie s pánom Mgr.
Vrábelom prednáška bola skvelá.“

•

„Naši žiaci oceňovali spôsob komunikácie prednášateľky a spôsob, akým tému drog žiakom
prezentovala.“

•

„Akčná, zrozumiteľná, pútavá.“

•

„Prednáška bola zaujímavá a podaná interaktívnou formou, verím, že budeme takto
spolupracovať aj naďalej.“

•

„Páčila sa mi interakcia s prednášateľom.“

Prednášky na základných a stredných
školách – október 2019
Spojená škola - SOŠ st.
SOŠ hotel.sl. a obchodu

Spojená škola - SOŠ pod
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon
trestu odňatia slobody
Gymnázium s VJM
Súkromné gymnázium
Základná škola
Základná škola
Základná škola J.J.T.
Základná škola
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon
trestu odňatia slobody
Škola úžit.výtvarníctva
Základná škola s MŠ
Základná škola
Základná škola
Hotelová akadémia
Základná škola
Základná škola s VJM
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Spojena skola internatna

Kremnička 10
Školská 5
Školská 7
Chorvátska 5

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava

Dunajská 13
Česká 10
Pavla Horova 16
Majerníkova 62
A. Bernoláka 20
Nám. sv. Ignáca 31
Mierové námestie
1
Jakobyho 15
Ul. 1. mája 3
Kollárova 2
E. F. Scherrera 40
Stromová 34
Bratislavksá 8
Nám. A. Molnára 2
Hodžova 37
Sľažany 122
Do Stošky 8
Fatranská 3321/22

Bratislava-Staré Mesto
Bratislava-Nové Mesto
Bratislava-Devínska Nová
Bratislava-Karlova Ves
Detva
Leopoldov
Ilava
Košice-Staré Mesto
Báhoň
Svätý Jur
Piešťany
Piešťany
Malinovo
Senec
Trenčín
Sľažany
Žilina
Žilina

Poďakovanie

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

V Bratislave, 31. 11. 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/
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