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ООББЩЩИИННАА  ССТТААРРАА  ЗЗААГГООРРАА  
ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  ППОО  ННААРРККООТТИИЧЧННИИ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВАА  

ППРРЕЕВВААННТТИИВВННОО  ––  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН  ЦЦЕЕННТТЪЪРР  ППОО  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  

ЛЯТНА ПРЕВАНТИВНА КАМПАНИЯ „Наркотиците не са детска игра“ 
(Предстоящи дейности и събития, организирани от ПИЦ по зависимости през м.юни и м.юли 2017 год.) 

 

Забележка: Деца, подрастващи и младежи, както и учители, педагогически съветници, училищни психолози, 
родители/обществени съвети в училищата, желаещи да посетят предвидените дейности и събития, могат 
предварително да се запишат на тел.: 042/23-00-24 или 0888 12-64-13.  

Възрастова 
група 

(години 
от – до) 

 Вид дейност 
Организатор 

(телефон, е-mail) 

Период на провеждане 

Място на провеждане 
дата 

(от – до) 

ден 
от 

седмицата 

час  
(от – до) 

15-18 год. 
Интерактивен тренинг „Фази на 
човешкото развитие. Социална и 
емоционална интелигентност“ 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

13.06.2017 вторник 13.30-14.15 ГПЧЕ „Ромен Ролан“ 

15-18 год. 
Интерактивен тренинг „Алкохолът и 
другите зависимости“ 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

13.06.2017 вторник 12.30-14.30 
ПГ „Иван Хаджиенов“ 

гр. Казанлък 

15-18 год. 

Интерактивен тренинг за оказване на 
първа помощ, вкл. и при свръхдоза 
(д-р Павлина Гидикова, преподавател в 
катедра „Хигиена и трудова безопасност“ 
на ТрУ) 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

15.06.2017 четвъртък 19.00-21.00 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

15-16 год. 

Информационно-практическо ателие  
(уъркшоп) „Комуникация и 
взаимоотношения в училищна и 
извънучилищна среда“ 
с ученици от ППМГ „Гео Милев“ 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

16.06.2017 петък 9.50-11.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

15-18 год. 
Интерактивен тренинг „Групов натиск, 
рисково поведение, зависимост“ 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

18.06.2017 неделя 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 
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12-18 год. 

Превантивна акция „Наркотиците не 
решават проблеми – те ги 
създават!“ 
Среща-разговор с Нина Николова от НПО 
„А21“ Презентация и интерактивен 
тренинг „Трафик на хора (трудово и 
сексуално робство), трафик на наркотици“ 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

19.06.2017 понеделник 

Първа 
сесия: 

11.00-12.00 
Втора 
сесия: 

14.00-16.00 

ПИЦ по зависимости 
Актова зала 

15-18 год. 

Превантивна акция „Наркотиците не 
решават проблеми – те ги 
създават!“ 
Форум-театър „Зависимост в наследство“ 
За експериментите с трева и употребата 
на кокаин и амфети; за проблемната 
семейна среда и неразбирането на 
нуждите и очакванията на децата 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

21.06.2017 сряда 14.00-16.00 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

15-18 год. 

Превантивна акция „Наркотиците не 
решават проблеми – те ги 
създават!“ 
Кинолектория 
(прожекция на филм по тема, свързана 
със зависимо поведение, с последваща 
дискусия за употребата и злоупотребата с 
ПАВ  

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

25.06.2017 неделя 13.00-15.00 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

12-18 год. 

Превантивна акция „Наркотиците не 
решават проблеми – те ги 
създават!“ 
Среща-разговор с журналиста Весела 
Тотева – автор на книгата „Падение и 
спасение – изповед на една хероинова 
наркоманка“  
Разказ от първо лице за илюзорния свят 
на наркотиците и капана на зависимостта.   

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

26.06.2017 понеделник 14.00-16.00 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

Родители, 
учители, 

пед.съветници, 
училищни 
психолози, 

възпитатели 
(ученици 12-18 

год.) 

Превантивна акция „Наркотиците не 
решават проблеми – те ги 
създават!“ 
Среща-разговор от първо лице за 
наркозависимостта с журналиста 
Веселина Божилова – създател на 
Сдружение „Майки срещу дрогата“ и 
автор на книгите: „Смъртна присъда“ 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

27.06.2017 вторник 14.00-16.00 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 
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(2002), „Не се предавай“ (2006), 
„Наркотиците: преживяно и осмислено“ 
(2008), „Всичко възможно“ (2010) и 
„Смърт край рози“ (2016).       

15-18 год. 
„Кафене без бандерол“  
Интерактивен дебат „за“ и „против“ 
тютюнопушенето 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

28.06.2017 сряда 17.00-19.00 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

12-18 год. 
Интерактивен тренинг „Как да се 
предпазим от рисково поведение в 
извънучилищна среда“ 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

04.07.2017 вторник 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

10-18 год. 

„Вкусно, лесно, здравословно“ – детска 
кулинарна работилничка с Evia`s Kitchen 
Съвети за здравословно хранене, 
демонстрации и дегустации на бързи и 
вкусни хапвания 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

05.07.2017 сряда 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

10-18 год. 

Интерактивен тренинг „Лаборатория на 
чувствата“ 
(развиване на умения за разпознаване на 
емоции, за общуване без агресия) 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

07.07.2017 петък 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

14-18 год. 

Информационно-практическо ателие  
(уъркшоп )„Клас“ - 
 за намаляване на рисковите и 
увеличаване на защитните фактори 
(взаимоотношения и роли в класа, 
защитни поведения – агресия, пасивност, 
асертивност) 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

11.07.2017 вторник 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

12-18 год. 
Да поговорим за хранителните 
разстройства и емоционалния глад 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

13.07.2017 четвъртък 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

10-18 год. 

Да поговорим за тъмната страна на 
енергийните напитки – за краткотрайното 
ободряване и високата цена, която плаща 
тялото 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

18.07.2017 вторник 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

10-18 год. 
Да поговорим за агресията  в нас, извън 
нас, в училище, вкъщи…  

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

21.07.2017 петък 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 
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6000, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 96  

e-mail: pic.starazagora@abv.bg,  ovagimyan@abv.bg,   kirilova_chobanoff_pic@abv.bg  

www.pic-starazagora.com 

тел.: 042/23-00-24; 0882/550-462 

 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

14-18 год. 

Информационно-практическо ателие  
(уъркшоп)  „Опит“ 
 (арт преживяване на практически опит в 
групата, разбиране за вреда, грешка, 
негативен/позитивен опит) 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

25.07.2017 вторник 10.30-12.30 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 

14-18 год. 

Психодраматична работилница)   
(за комуникационни умения, социална и 
емоционална интелигентност) 
Гост-лектор от ВТУ „Св.св.Кирил и 
Методий“ 
 

Превантивно-информационен 
център по зависимости (ПИЦ) 

042/23-00-24 
pic.starazagora@abv.bg 

28.07.2017 петък 14.00-16.00 
ПИЦ по зависимости 

Актова зала 
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