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.

JÚN-AUGUST
2020

NAŠE VÝSLEDKY
• v júni - auguste 2020 sme uskutočnili 25 prednášok,
na 1 ZŠ, 1 SŠ a v 4 letných táboroch, športových kluboch
a občianskom združení
• zúčastnilo sa ich 506 žiakov a 49 učiteľov, trénerov
a vedúcich táborov;
• rozdali sme 402 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 222 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám
tak pomáhať pri šírení pravdivých informácií o škodlivosti
drog svojim rovesníkom;
Prednášky sme robili v okresoch: Bratislava, Dunajská
Streda, Košice, Senec, Trebišov
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zaslali školám:
•

•
•
•

•

100% organizácií odpovedalo, že dĺžka prednášky bola
primeraná (niektoré školy by chceli, aby boli prednášky
dlhšie)
100% organizácií odpovedalo, že žiakov obsah našej
prednášky zaujal
100% organizácií označilo formu prednášky a
prednášateľa za výborného
100% organizácií označilo našu prednášku za lepšiu alebo
rovnako dobrú v porovnaní s inými protidrogovými
prednáškami
100% organizácií odpovedalo, že naše prednášky splnili
svoj cieľ

Ako to na prednáškach vyzeralo?

„Prednáška mi veľa
dala. Zmenil som
pohľad na život aj na
drogy. Dala mi
motiváciu.“

„Bolo to veľmi pozitívne
a pre mňa poučné.
Nikdy som z prednášky
nebol taký nadšený.“

Ako zhodnotili prednášky
pedagógovia?
• „Webinár bol senzačný a odporúčala som ho každej triede a budem aj
kolegom, a aj výchovným poradcom na iných školách. Svojimi
interaktívnymi metódami vie prednášajúca strhnúť pozornosť
a aktivitu na tému, a zapája do rozhovoru veľmi neformálne o podstate
problémov, podáva nové informácie, ktoré sú dôležité a zaujme nimi
žiakov. V tejto zručnosti je pani Mgr. Botlíková vynikajúca. Vždy sa
niekto zo žiakov zapájal. Veľmi jej touto cestou ďakujeme, za to že
varuje mladých ľudí, nevnucuje, ale informuje, aby so znalosťou veci k
danej problematike pristupovali. Jej webinár mal medzi študentami
značný ohlas.“

• „Dobrý deň, len chcem povedať, že prednáška na našej akadémii bola
absolútne úžasná. Pani prednášateľka motivačným spôsobom (aby boli šťastní)
oslovila podľa mňa našich chalanov – najmä o alkohole a marihuane sa im to
hodilo primárne. Budem vás naďalej odporúčať ďalej a pokračovať v sledovaní
vašej práce. Som veľmi rád, že niekto takéto prednášky robí aj na našom
„malom“ Slovensku.“ 👌

Zoznam škôl – jú-august 2020
Dianetické centrum
Bratislava
SPŠSaG
Football Club DAC 1904

Zvončeková 29

Bratislava

Drieňová 35
Viedenská cesta 1

Bratislava-Ružinov
Dunajská Streda

Športový Prímestský Tábor
Senec Football Academy

Základná škola s MŠ

Košice

Hurbanová 14
Ružová 304

Senec
Borša

Poďakovanie

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

V Bratislave, 16. 9. 2020

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

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!
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