
ИУ клуб Стара Загора  
Целта на нашия проект е да запознаем учениците от 6-ти до 10-ти – клас и 

техните родители с пагубното действие на наркотиците върху човешкото тяло, психика 

и живот, като им предоставим лекции с презентация от специалист, тематични брошури 

и куклено-театрална постановка. 

Избрахме този проект поради загрижеността ни, за живота на младите хора и 

тревогата от разрастването на употребата и разпространението на наркотици сред 

подрастващите и младежта. Насочили сме усилията си, за разясняване на пагубното 

действие на дрогата. По статистически данни възрастта за първия прием на дрога е 

около 12-13 годишна възраст. Наркотиците правят човека обречен на безкрайно 

страдание и неспособност да бъде себе си и да изживее мечтите си. Те всеки божи ден 

отнемат нечий живот. Затова е важно да се обединим и с общи усилия на родители, 

учители и обществото да направим така, че децата да осъзнаят опасностите, които ги 

грозят, за да имат силата и волята да устоят на изкушението. Само така ще съумеем да 

опазим нашите деца, тяхното и  нашето бъдеще. 

 

Инер Уил клуб Стара Загора вече стартира реализацията на проекта.  

1. От началото на месец ноември 2017 год. по график  в 7 училища на територията на 

град Стара Загора на учениците от 8-ми  и 9-ти клас започна изнасянето на лекция с 

презентация на тема – «Дизайнерски дроги» от д-р Добринов - завеждащ  Отделението 

за зависимости в Психиатричната болница в Раднево. Лекцията с мултимедия е  

поднесена по интересен и достъпен начин на децата. Директорите, психолозите, 

учителите и педагогическите съветници, с които сме контактували изразяват мнение, че 

лекцията е много полезна и навременна и имат желание да я повторим и за по-големите 

ученици. Това ни дава надежда, че сме избрали правилната посока в желанието ни да 

направим нещо наистина полезно за нашите деца. Едната лекция е дарение от д-р 

Добринов, с чиято помощ реализираме нашия проект. 

2. В час на класа и на родителски срещи раздаваме тематични рекламни материали - 

плакати и брошури за ученици и родители, които показват последиците от употребата 

на наркотични вещества. За родителите е подготвена книжка с описание на видовете 

упойващи вещества и признаците, по които да се разпознават децата, посегнали към 

наркотика, както и начините на въздействие, съобразно възрастта им. Съдържанието на 

брошурите е подготвено от специалисти и удобрено от МОН. 

3. Надграждайки минал проект на клуба, дофинансиран от ОДФ, „Да допълним 

магическият свят на децата“ и продължавайки съвместната работа с Куклен театър – 

гр. Стара Загора, тази година насочваме вниманието си към друга целева група - 

учениците от 6-ти клас на училищата в гр. Стара Загора /по сведения на регионалния 

инспекторат по образование те са около 1000 деца/. Ще представим постановката – 

„Изповедта на един наркоман“. Спектакълът ще цели да покаже влиянието на 

наркотиците върху съзнанието на човек по един по-различен начин. Използвайки умело 

средствата на кукленото изкуство, артистите ще пресъдадат тези влияния чрез 

осветление, звук, сенки, кукли и други. 

 

Основният индикатор за нашия успех ще бъде възможността да  достигнем до 

по-голям брой млади хора, обръщайки внимание на превенцията. Смятаме, че това е 

кауза, която засяга всички нас и чрез съвместна работа можем да постигнем много за 

нашето бъдеще – „ДЕЦАТА”. Да ги накараме да осмислят последиците от употребата и 

зависимостта от дрогата. Да ги научим да казват „НЕ!” на наркотиците и да изберат 

ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА. 

 

Проектът спечени най-голяма подкрепа на „Дарителска вечеря за Стара Загора“, която 

се проведе на 14.12.2017 г.  


