
 
 
 
 
 

ПОКАНА  
към родители и техните деца 

за участие в „Лятно училище по превенция“  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
През периода 8-12 юли 2018 година, Превантивно-информационен център по зависимости, с подкрепата на 

Общински съвет по наркотични вещества, ще постави началото на ежегодно „Лятно училище по превенция“ по 
програма за профилактика на рисково поведение и за трениране на родителски умения. Лятното училище е 
предназначено за подрастващи и младежи (14-20-годишна възраст) и за техните родители; структурирано е като 
интензивно практическо обучение – уъркшоп и тренинг, въз основа на принципите на позитивната превенция, 
целящи откриване на потенциала на личността, развиване на житейски умения у подрастващите и младежите, 
подпомагане на резервите и потенциала на семейната среда. Основната цел на „Лятното училище по превенция“ е 
предпазване на подрастващите и младежите в училищна възраст от отчуждение, изолация, несигурност, които са в 
основата на рисковото поведение. Фокусът на превенцията е насочен и към Вас, родителите, защото Вашата роля 
за правилния избор на децата е особено важна – за намаляване на по-късен риск от злоупотреба с психоактивни 
вещества. Превенцията започва от Вас самите – защото Вие, родителите, сте призвани да сте образец и 
вдъхновение за живота на децата си! За правилния избор трябва предварителна подготовка и на Вас като родители 
е отредена ключовата роля в нея. 

Благодарение на изключителната подкрепа на Фондация „Стефан Батори“ – Полша, с която поддържаме 
дългогодишни контакти, привлякохме за реализацията на „Лятното училище по превенция“ висококвалифицирани 
и утвърдени обучители – Анна Швед и Анджей Майхер, и двамата с ценен опит, висока експертност и постижения 
в областта на превенцията на зависимости. Форматът на „Лятното училище по превенция“ и работните теми са така 
подбрани, че да могат всички участници да са максимално ангажирани, да се провокира както интерес и активност 
за практическо прилагане на придобитите знания и умения, така и мотивация за промяна на нагласи и поведение.  
Работейки успоредно в две групи, Вие и Вашите деца ще се обогатите с полезни знания и умения, които 
обучителите ще Ви предадат с професионализъм и неповторим стил на работа. Те ще са Ви нужни, за да 
надградите стила си на поведение и възпитание,  да подобрите подхода спрямо Вашите деца, а те самите ще се учат 
да изграждат лична отговорност, да общуват, да уважават, да създават пълноценни приятелства, да решават, да 
правят информиран избор и да се справят сами, когато израснат и развият нужните личностни качества. 
Кога: от 8 до 12 юли 2018 год. включително (от неделя до четвъртък) 
Къде: Спа-хотел „Терма“, с. Ягода 
Участници: подрастващи и младежи на възраст 14-20 години (10 души) + техни родители (10 души) 
Разходи: всички разходи, свързани с настаняването и пребиваването в хотел „Терма“, както и с обучението, се 
поемат от ПИЦ по зависимости. Транспортът до с.Ягода и обратно е задължение на всеки участник. 
Как да кандидатствате за участие: най-късно до 25 юни 2018 г. изпратете на е-mail: pic.starazagora@abv.bg 
следната информация: 
- трите имена (на родителя и неговото дете); възраст на детето, училище, клас; 
- професия и месторабота на родителя; телефонен номер за връзка и e-mail;  
- мотивация за участие.  
Записаните за участие кандидати ще бъдат уведомени до 28 юни 2018 г. по e-mail и/или телефон и ще получат 
работната програма. 
Контакти:  Радост Овагимян –  тел.: +359 882 55-04-62; Диана Кирилова–Чобанофф – тел.: +359 888 12-64-13  
Няколко причини, за да приемете тази покана: 
- За да сте приятели на децата си, а не само родители; 
- За да ги учите да спазват правила и граници; 
- За да общувате с тях и да се интересувате от това, което преживяват; 
- За да се грижите да живеят здравословно; 
- За да имате познанията и уменията и да знаете какво да правите, когато детето Ви срещне сериозен проблем; 
- За да не изгубите връзката и доверието помежду си; 
- За да подкрепяте децата си и да им помогнете да развият отговорност за собственото си здраве и поведение; 
- За да ги предпазите от рисково поведение чрез действие и опит, без забрани, без морализаторство и принуда; 
- За да израснат децата Ви личности, които отстояват себе си при всякакви обстоятелства. 

От организаторите   

 

ООББЩЩИИННАА  ССТТААРРАА  ЗЗААГГООРРАА  
ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  ППОО  ННААРРККООТТИИЧЧННИИ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВАА    

ППРРЕЕВВААННТТИИВВННОО  ––  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН  ЦЦЕЕННТТЪЪРР  ППОО  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  
6000, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 96 

e-mail: pic.starazagora@abv.bg, ovagimyan@abv.bg, уеб сайт: www.pic-starazagora.com 
тел.: 042/ 23-00-24; 0882/550-462 
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