
График на дейностите 

Дата, час, място Събитие Участници Основни акценти 

18 юни 2015 г. 
(четвъртък) 

 
14.00 ч. 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“ 

 

Работна среща-
дискусия 

„Партньорство и 

взаимодействие при 

осъществяване на 

програми за 

превенция на детско 

рисково поведение, 

породено от уязвима 

среда“. 

 

Екип на дирекция 

„Превенции“, Община 

Варна 

 

Представители на 

дирекция „Образование 

и младежки дейности“, 

Община Варна 

 

Представители 

на РИО на МОН - Варна 

 

Представители 

на Ресурсен център – 

Варна 

 

Представители 

на Логопедичен център 

– Варна 

 

Представяне на 

програмите на 

Община Варна, 

дирекция 

„Превенции“, 

осъществявани в 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“. 

 

Обсъждане на 

механизми за 

взаимодействие, 

насочване и 

проследяване на 

случаи. 

19 юни 2015 г. 

(петък) 
 

10.00 ч. 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“ 

Тренинг 
„Как да разговаряме 

и насочваме към 

специалисти свои 

връстници с 

експериментална 

употреба на 

наркотици?“ 

Екип на дирекция 

„Превенции“, Община 

Варна 

 

Градски превантивен 

клуб (доброволци от 
училищните клубове за 

превенция в І ЕГ, ІІІ 
ПМГ „Акад. М. Попов“, 

ІV ЕГ, ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх“, НГХНИ „К. 

Преславски“, МГ „Д-р 
Петър Берон“, ПТГ) 

 

 

Трениране на 

умения „Как да 

насоча свой 

връстник, 

експериментиращ с 

наркотични 

вещества, за 

консултация със 

специалист?“ 

 

 

22 юни 2015 г. 
(понеделник) 

 
14.00 ч. 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“ 

Работна среща-
дискусия 

„Партньорство и 

взаимодействие при 

осъществяване на 

програми за 

превенция на детско 

рисково поведение, 

породено от уязвима 

среда“. 

 

Екип на дирекция 

„Превенции“, Община 

Варна 

 

Секретари на местни 

комисии за борба срещу 

противообществените 

прояви на малолетните 

и непълнолетните в 

община Варна 

 

Инспектори детска 

педагогическа стая – 

Варна 

 

Психолози от 

„Лаборатория –Варна“ 

към Института по 

психология към МВР 

 

Представяне на 

програмите на 

Община Варна, 

дирекция 

„Превенции“, 

осъществявани в 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“. 

 

Обсъждане на 

механизми за 

взаимодействие, 

насочване и 

проследяване на 

случаи. 



Дата, час, място Събитие Участници Основни акценти 

24 юни 2015 г. 
(сряда) 

 

14.00 ч. 

 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“ 

Работна среща-
дискусия 

„Партньорство и 

взаимодействие при 

осъществяване на 

програми за 

превенция на детско 

рисково поведение, 

породено от уязвима 

среда“. 

 

Екип на 

дирекция„Превенции“, 

Община Варна 

 

Представители на 

дирекция „Социални 

дейности“, Община 

Варна 

 

Представители на 

дирекция „Социално 

подпомагане“ - Варна 

(социални работници от 
отдел „Закрила на 

детето“) 
 

Представители на НПО 

Представяне на 

програмите на 

Община Варна, 

дирекция 

„Превенции“, 

осъществявани в 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“. 

 

Обсъждане на 

механизми за 

взаимодействие, 

насочване и 

проследяване на 

случаи. 

 
25 юни 2015 г. 

(четвъртък) 
 

10.00 ч. 

 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“ 

 

Заседание на 
Общинския съвет 
по наркотичните 
вещества - Варна 

 

Членове на Общинския 

съвет по наркотични 

вещества – Варна 

 

 

Представяне на 

информация за 

актуалните теми и 

проблеми, 

обобщени от 

работните срещи. 

 

Представяне на 

механизми за 

партньорство и 

координиране на 

дейности на 

общинско ниво при 

осъществяване на 

програми за 

превенция на 

детско рисково 

поведение 

 

25 юни 2015 г. 
(четвъртък) 

 

11.00 ч. 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“ 

 

Пресконференция 
  

„Превантивни 

програми на 

дирекция 

„Превенции“, 

осъществявани в 

Превантивно-

информационен 

център „Младост“   

 

 

Представители на 

Общинския съвет по 

наркотичните вещества 

– Варна 

 

 

Медии 

 

Устойчивост и 

развитие на 

програмите в 

периода 2010 – 

2015 г. Тенденции и 

перспективи. 

 

Представяне на 

инициативата на 

Община Варна, 

дирекция 

„Превенции“ по 

повод 26 юни. 

 

.  

 

 

 


