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ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Уважаема г-жо директор,

Уважаеми г-н директор,

С настоящото писмо бихме искали да Ви поканим в предстоящата  Информационно-
дискусионна среща, предназначена за директорите на софийските училища. 

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София (ПИЦ
по ПН – София) има ангажимент по изпълнението на Националната стратегия за борба
с наркотиците – 2020-2024 г. и прилагането на  Националните програми за  превенция
на употребата на психоактивни вещества в прогимназиален и гимназиален етап.

В  тази  връзка  и  с  оглед  на  обучените  училищни  специалисти  от  над  80  столични
училища по двете Национални програми за превенция на употребата на психоактивни
вещества, най-любезно Ви каним да се включите в събитието. Ще имаме възможността
да Ви информираме за напредъка по Програмите, ползите от тях, предизвикателствата
при прилагането им в училищна среда и необходимостта от обучение на училищните
психолози по Програмите, в случай че все още не са преминали такова. Ще споделим
добри практики за универсална превенция и ще предложим възможности за използване
капацитета на експертите от ПИЦ по ПН – София в казуси от практиката в училищна
среда свързани с рисково поведение на ученици.

Срещата ще се проведе на 11.10.2022 г. от 9:30 ч. до 12:30 ч. в Концертната зала на
Дом на културата „Средец“ (предишно име „Лиляна Димитрова“).

Искрено  се  надяваме  да  се  включите  в  събитието  и  най-учтиво  Ви  молим  да
потвърдите участието си до 3-ти октомври 2022 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfMa0lfiw4rbsdD1HWmvPZc8qjriQsHtDacujrGG0NhFgD7uw/viewform?
usp=sf_link

Програма на Информационно-дискусионната среща:

ПИЦ ПО ПН - СОФИЯ

Ден: 11 октомври (вторник) 2022 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMa0lfiw4rbsdD1HWmvPZc8qjriQsHtDacujrGG0NhFgD7uw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMa0lfiw4rbsdD1HWmvPZc8qjriQsHtDacujrGG0NhFgD7uw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMa0lfiw4rbsdD1HWmvPZc8qjriQsHtDacujrGG0NhFgD7uw/viewform?usp=sf_link


Час: от 9:30 ч. до 12:30 ч. 

Място на провеждане на срещата: Концертна зала на Дом на културата „Средец“.

Участници: директори на столични училища, представители на ПИЦ по ПН-София
и Столичен общински съвет по наркотични вещества.

 

11 октомври 2022 г.

9:30 ч. – 9:45 ч.
Регистрация 

9:45 ч. – 10:00 ч.
Откриване 
Приветствие от д-р Цветелина Петкова – директор на Столичния превантивно-
информационен център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН – София).

10:00 ч. – 10:30 ч. 
Презентация на тема: 
„Актуална ситуация, свързана с употребата на райски газ и други психоактивни 
вещества сред учениците. Стандарти за качество в превенцията. Национална 
стратегия за борба с наркотиците“.

10:30 ч. – 11:00 ч. 
Представяне на Национална програма за превенция на употребата на психоактивни
вещества в прогимназиален етап „Кодово име живот“.

11:00 ч. – 11:30 ч. 
Кафе пауза

11:30 ч. – 12:00 ч. 
Представяне на Национална програма за превенция на употребата на психоактивни
вещества в гимназиален етап „От връстници за връстници“. 

12:00 ч. – 12:30 ч.
Въпроси и коментари

12:30 ч.
Закриване на срещата

Ще Ви очакваме на Информационно-дискусионната среща, за да обменим опит, добри
практики  и  решения,  които  ще  са  в  полза  на  децата,  родителите,  учителите  и
обществото като цяло!


