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
2020

NAŠE VÝSLEDKY
• vo februári 2020 sme uskutočnili 83 prednášok,
na 10 základných a 8 stredných školách
• zúčastnilo sa ich 1612 žiakov a 103 učiteľov;
• rozdali sme 1430 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 302 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, Hlohovec, Humenné, Levice,
Medzilaborce, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Stará
Ľubovňa, Trnava, 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?

„Táto prednáška bola veľmi pekná. Veľa som
sa naučil a zaujalo ma to, že drogy sa
ukladajú v tukoch.“ – žiak ZŠ
„Veľmi ma to bavilo a určite nikdy nebudem
brať drogy, pretože nechcem zomrieť skôr
ako to boh zariadil.“ – žiačka ZŠ
„Táto prednáška mi dala viac informácií
o drogách. Nikdy sa ich nechytím. Ďakujem
J P.S. Veľmi príjemný ujo J “ – žiačka ZŠ

„Táto prednáška sa mi páčila v tom, že to nebolo
násilné odhováranie, ale fakty a skutočnosti
reálnych negatív. Veľmi náučná a vecná
prednáška.“ študent SŠ
„Páčila sa mi prednáška. Bola iná od tých
ostatných, kde nám len vravia, že ich nemáme
brať. Naučila som sa nové veci, o ktorých som
vôbec nevedela.“ – študentka SŠ
„Bolo to super. Veľa nových a hlavne iných
informácií, ktoré dostávame z médií.“ – študent SŠ

„Zistil som, že drogy sú
nebezpečnejšie, než som si myslel.
A naučil som sa o ich účinkoch.“ –
žiak ZŠ
„Naučila som sa veľmi veľa
nových vecí. Veľmi sa mi to
páčilo! Skrátka nemám slov.
Osobne sa mi najviac páčil
informácia o pamäti.“ – žiačka ZŠ

Ako zhodnotili prednášky
pedagógovia?
•

„Prednáška nás všetkých zaujala, či už žiakov, alebo učiteľov, myslím, že informácie boli
podané deťom veku primeranou formou, zauiímavo, pútavo. Prednášateľ, pán Ing.
Rastislav Bobček, Phd.,udržiaval pozornosť žiakov počas celej prednášky, žiakov zaujímajú
hlavne príbehy zo života, pýtali sa na skúsenosti s omamnými látkami, na vlastné
skúsenosti v práci so závislými osobami. Myslím, že táto téma je veľmi rozsiahla, za 1 vyuč.
hodinu nie je možné všetko stihnúť. Boli sme veľmi spokojní, tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.“

•

„Empatická prednášateľka, vie zaujať všetky vekové kategórie.“

•

„Spolupracujeme s p. Prekopom už cca 5 rok, sme nadšení a veľmi spokojní!!!“

•

„Bola výhoda, že prednášateľ (Samo Albrecht) je mladý človek a má blízko k študentom,
nakoľko je tiež ešte študent. Je otvorený a nebál sa podeliť aj o svoje vlastné skúsenosti.“

•

„Prednášateľ zaujal veľmi žiakov, o čom svedčilo aj veľa otázok v diskusii. Zaujalo ich, že
rozprával o škodlivosti drog príbehmi, ktoré boli skutočné. Veľmi pekne ďakujeme.“

•

„Oceňujem odborný výklad a priateľský prístup k žiakom.“

•

„Ďakujem za zaujímavú, logicky vyskladanú a skvele vedenú besedu. Aj mne priniesla pár
logických súvislostí, ktoré som si doteraz neuvedomil... Verím, že aj žiaci si odniesli veľa
zaujímavých informácií.“

Prednášky na základných
a stredných školách – február 2020
Špec.základná škola
Gymnázium
SOŠ elektrotechnická

Ďumbierska 15
Hubeného 23
Rybničná 59

Banská Bystrica
Bratislava-Rača
Bratislava-Vajnory

Základná škola

Sokolíkova 2

Bratislava-Dúbravka

Základná škola s MŠ
ZŠ s MŠ

Školská 418
Dolné Zelenice 109
Ohradzany 162
Čajkov 285

Predajná
Dolné Zelenice
Ohradzany
Čajkov

Komenského 6
SNP 20

Medzilaborce
Kalinovo

Ulica SNP 1253
Slov. partizánov 1129/49
Kamienka 113
Sibírska 1
Študentská 23
Fatranská 3321/22
Romualda Zaymusa 3
Veľká okružná 25

Poprad
Považská Bystrica
Kamienka
Trnava
Trnava
Žilina
Žilina
Žilina

Základná škola

Základná škola
Základná škola
Základná škola s MŠ
Súkromná SOŠ

Stredná odborná škola
Základná škola s MŠ
SOŠ elektrotechnická
SPŠ dopravná
Spojena skola internatna
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa
SPŠ stavebná

Poďakovanie

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

V Bratislave, 31. 3. 2020

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

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!
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Kutuzovova5/A
831 03 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
https://www.facebook.com/skbezdrog/
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