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ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ

33% от младежите до 18 г. в България са употребявали поне веднъж през живота си 

наркотик. 

Между 36 и 39% от студентите и учениците от 9-ти до 12-ти клас поне веднъж в 

живота си са пробвали някакво наркотично вещество.

В гр. Оряхово липсва запознатостта на младите с резултатите от употребата на 

наркотични вещества

Необходим е обширен и открит разговор, който да обясни нещата точно такива, 

каквито са в действителност на разбираем за учениците език и този разговор да се 

провежда периодично, а не само веднъж. 



ЦЕЛИ

Обща цел: Превенция на младите хора от попадане в зависимост от наркотици

Конкретни цели:

1. Запознаване на младите хора с проблема със зависимостта от наркотичните

вещества

2. Разширяване на броя на борещите се срещу проблема с наркотичните зависимости

сред младите хора

3. Създаване на неформална общност на местно ниво, която да работи за повишаване

на информираността и превенция на наркотичната зависимост сред младите хора в

гр. Оряхово



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи (преки целеви групи):

● ученици от горен курс, на които ще се изнасят лекциите – на възраст между 12 и
17 години; макс. 100 обхванати в лекциите и учещи в гимназията

● млади хора, които са осъзнали проблема и ще изнасят лекциите в училището (т.е.
ще бъдат лектори) – на възраст между 18 и 21 г. – максимум 6-7 човека, които
имат някакъв опит в тази сфера

Заинтересовани страни/непреки целеви групи:

● родителите

● учители

● други млади хора, от други училища от околните градове (приятели)



Кандидатът 
 Младежката група “Не на наркотиците” е 

създадена от млади хора през 2019 г., 

целящи превенция на младите от 

наркотичната зависимост. Те осъзнават 

проблема и искат да се борят срещу него 

чрез този проект. 

 Екипът, който работи и ще работи по 

изготвянето и представянето на лекциите, 

описани по-горе включва млади хора на 

възраст 18-21 год. възраст, част от които

учещи психология, педагогика и връзки с 

обществеността. 

Партньорът
 СУ „Христо Ботев“ разполага с 

необходимото оборудване и зали за 
лекциите (условията да се изнесат лекциите) 
- мултимедия, интерактивни дисплей и др. Тя 
притежава нещо много важно за един 
партньор - престиж, а подкрепата от 
официална институция дава много по-голям 
имидж на кампанията, благодарение на 
който, реализацията и резултатите на 
проекта, стават много по-възможни и 
успешни.

 Избрахме да работим с точно този партньор, 
защото там се намират учениците - младите 
хора, които искаме да привлечем към нас и 
да ги предпазим от наркотиците и  
наркотичната зависимост. 



ДЕЙНОСТ 1

Описание на дейността
 Подготовка на серия от лекции в 

гимназията за запознаване на младите
хора с проблема със зависимостта от 
наркотичните вещества.

 По време на дейността ще се подготвят
презентации и видео клипове, свързани
с наркотиците и резултатите от тяхната
употреба, като видео клиповете ще
бъдат подбрани и свалени от интернет 
за лекциите сред учениците от горен
курс в СУ „Христо Ботев“, гр. Оряхово. 

Резултати:
● Създадени 2 презентации по темата

● Намерени 5 видео клипа по темата

● Създадени информационни брошури
– 120 бр.

● Организирани 3 срещи с училищното
ръководство и заинтересованите учители 



ДЕЙНОСТ 2

Описание на дейността
 Провеждане на серия от лекции в гимназията 

за запознаване на младите хора с проблема 
със зависимостта от наркотичните вещества

 Изпълнението на графиците с лекции в 
гимназията, като единия график включва 
дните и часовете, в които ще бъдат 
проведени лекциите, свързани с 
наркотичната зависимост в гимназията – СУ 
„Христо Ботев“, гр. Оряхово сред учениците 
от 6-12 клас (12-18 годишна възраст), изцяло 
съгласуван с училищното ръководство, а 
другият включва разпределението на 7-те 
лектора, които ще провеждат лекциите, 
свързани с наркотичната зависимост, на 
учениците от гимназията. 

Резултати:
 Проведени 14 лекции в СУ „Христо 

Ботев“, гр. Оряхово

 Обхванати 100 ученика 

 Включени 7 лектора

 Изнесени 2 презентации и 5 видео 
клипа

 Раздадени 120 брошури

 Изготвен график за провеждане на 
лекциите и график на лекторите

 Запознати 100 ученика от горен курс  по 
темата за проблема с наркотичните
зависимости сред младите хора и 
борбата с наркотичната зависимост.



ДЕЙНОСТ 3

Описание на дейността
 Създаване на неформална общност 

на местно ниво, която да работи за 
повишаване на информираността и 
превенция на наркотичната зависимост 
сред младите хора в гр. Оряхово

 По време на провеждането на лекциите 
в СУ „Христо Ботев“, гр. Оряхово ще 
бъде създадена фейсбук страница на 
Младежката група „Не на 
наркотиците“, в която ще бъдат 
приканени всички учители, родители, 
ученици и други млади хора да се 
включат в нея. 

Резултати:
➢ Създадена е фейсбук страницата на Младежка 

група „Не на наркотиците

➢ Публикувани материали, свързани с наркотиците и 
наркотичната зависимост - 15 броя

➢ Добавени мин. 20 броя членове, борещи се с 
наркотичната зависимост 

➢ Създаден и проведен флашмоб в централната част 
на гр. Оряхово

➢ Увеличен брой хора, борещи се с наркотичната 
зависимост и привърженици на Младежката група 
„Не на наркотиците“ – 40 % увеличение

➢ Създадена неформална общност на местно ниво, 
работеща за повишаване на информираността и 
превенция на наркотичната зависимост сред 
младите хора в гр. Оряхово.



ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 
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УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И 

ПАРТНЬОРСТВОТО

 Продължаваме развитието на страницата и увеличение на кръга
от членове чрез качване на материали, свързани с наркотичната
зависимост и покани към други млади хора да се присъединят. 
Периодично отново могат да се изнасят лекции в СУ „Христо 
Ботев“ пред нови класове, след ново съгласуване с 
ръководството и учителите. 

 В бъдеще дейността може да се разшири и да се обмисли
организиране на срещи с родителите по примерни теми: как 
да обясним на децата, ако те са изправени пред проблема, как 
да предпазим детето от изпадане в кръг от хора, употребяващ
наркотици и др. важни въпроси. 

 Периодично можем да провеждаме нови флашмобове в 
центъра на Оряхово.



ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Е СЪЗДАДЕНА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 
INTERREG-IPA CBC BULGARIA-SERBIA PROGRAMME, CCI № 2014TC16I5CB007. СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ Е ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО НА СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“ И ПО НИКАКЪВ 
НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА МНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА 

ПРОГРАМАТА

Благодаря за 

вниманието !


