Прилог 4
ЗАВРШНИ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ

Корисник Удружење грађана „Искра-Лозница“
Назив пројекта За живот без дроге
Број уговора 181/2010-I
Вредност уговора 140.000,00
Период на који се односи активност Aприл- децембар 2010.
1. Сажетак пројекта
Овај део обухвата по једну или две реченице о циљу пројекта, циљној групи или групама,
главним пројектним активностима, методологији и очекиваним резултатима
Општи циљ Смањење броја нових корисника ПАС међу младима Града Лознице и
смањење укупног броја младих који конзумирају ПАС (психоактивне супстанце), са крајњим
циљем - унапређење живота младих.
Специфични циљеви
1. Оснаживавање ученика основних и средњих школа у Граду Лозница како би се
спречила ризична понашања на подручју конзумирања цигарета, алкохола и дрога;
2. Сензибилисање наставника, родитеља и целокупне јавности да проблеме злоупотребе
ПАС постоји код нас и у нашој средини и да се „не дешава тамо неком другом“ већ сада и
овде;
3. Промовисање здравља, здравих стилова живота са циљем да се конзумирање
психоактивних супстанци учини друштвено непожељном појавом посебно када су алкохол и
цигарете у питању.
Специфични циљ 1. Оснаживавање ученика основних и средњих школа у Граду Лозница
како би се спречила ризична понашања на подручју конзумирања цигарета, алкохола и
дрога оствариће се путем организованих едукативних радионица. Ове радионице су
планиране за ученике седмих и осмих разреда на тему, злоупотреба психоактивних
супстанци и штетност по здравље као и вештине одупарања социјалним притисцима.
Ученицима би се пружиле информације о ПАС њиховим неповољним дејствима на
организам као и мере заштите и вештине одупирања социјаним притисцима. Циљ је такође
упознати младе са институцијама којима се могу обратити за информације, савете и помоћ
и подстаћи их да активно учествују у реализацији превентивних програма. Дистрибуираће
се и едукативни материјал лифлети и беџеви. Ове активности би спроводио тим Искре.
2. Пројектне активности и остварени резултати
активности реализоване током трајања пројекта Овај део обухвата све активности током трајања
пројекта-од припреме за реализацију до завршне активности, дати им назив и означити бројем.

Активност 1 – Обука вршњачких едукатора за превенцију наркоманије
Опис активности:
Током марта месеца одржана су два дводневна тренинга за обуку вршњачких едукатора
(ВЕ) за превенцију болести зависности. За тренинг су се пријавили млади који су били јако
заинтересовани и мотивисани да науче нешто више из ове области. Укупно је обучено 35
ученика седмог и осмог разреда. Тренинзи су омогућили да млади усвоје виши ниво
знања из области превенције пушења, алкохолизма и наркоманије. Поред усвојених знања
садржаји који су обрађени на тренингу су помогли младим људима да науче да решавају

проблеме, ефикасно комуницирају, изграђују здраве односе, саосећају са другима,
развијају вештине за одупирање притиску вршњака и да се залажу за развијање једног
здравог и продуктивног начина живота. Оно што је веома важно је да ће обучени ВЕ своја
знања преносити вршњацима на један занимљив и креативан начин који је веома
прихватљив за младе. Обучени ВЕ су након тренинга спроводили едукацију ученика у
својим школама у сарадњи са педагошко-психолошким службама.
Активност 2. – Едукација ученика седмог и осмог разреда на тему никотинизма,
алкохолизма и наркоманије
Опис активности:
Током априла, маја и јуна реализоване су радионице на тему превенције наркоманије за
ученике седмог и осмог разреда. Укупно је реализовано 46 радионица којима је
обухваћено 984 ученика. Радионице су изводили обучени ВЕ уз асистенцију једног
одраслог ментора. Свим ученицима је подељен едукативни материјал, укупно 1000
брошура.
Ученицима градских основних школа је приказивана пројекција филма «Корак до дна» у
коме су тематски обрађени проблеми и последице употребе психоактивних супстанци.
Филм је виидело преко 400 младих у основним школама.
Активност 3. - Организовање уличних акција
31. мај Светски дан без дуванског дима волонтери Искре у сарадњи са Превентивним
центром Дома здравља су обележили у Саветовалишту за младе. Волонтери су били
веома активни и поделили велики број промотивног материјала – заставице, лифлете који
су имали поруку о штетности дуванског дима са посебним аспектом на девојчице и мледе
жене као мету дуванске индустрије. Локални медији су пропратили реализацију ових
активности.
26. јун Светски дан борбе против кријумчарења и злоупотребе дроге је обележен у
пешачкој улуци уз учешће волонтера Искре, КЗМ, Саветовалишта за младе, Црвеног крста
и др. Припремљена је целодневна активност где су се у преподневним часовима
промовисали спортски клубови, а поподне културни садржаји. Све ово је било са циљем да
се подигне свест младих људи о штетним ефектима дроге. У акцију се укључио велики број
ВЕ и волонтера којима су подељене мајице (50 мајица) које су штампане у оквиру пројекта
«Заједно до здравља» и качкети (50 качкета) са слоганом „За живот без дроге“, као и
банер – rolap са слоганом ЗА живот без дроге. Качети су штампани уместо беџева због
недостатка довољно средстава, али су качкети били веома добро прихваћени, млади су их
радо узимали и носили у том дану а и после.
Током читавог дана волонтери су поделили велики број едукативног материјала, преко
1000 лифлета. На овај начин је мобилисана јавност за укључивање у активности на
спречавању ширења ове масовне појаве. Цела кампања је усмерена према младим
људима који често нису свесни опасности од дроге које не подразумевају само непосредни
утицај на здравље већ могу значајно угрозити психолошки и емоционални развој младих.
Целодневна активност је медијски пропраћена.
Активност 4.: Штампање едукативног материјала (Брошуре)
Опис активности:
У оквиру пројекта «За живот без дроге» које спроводи Здравствени центар «Др Миленко
Марин» а финансира Град Лозница, по уговору број 06/11/09- II којим је предвиђено низ
активности са циљем смањења коришћења психоактивних супстанци међу младима, а
једна од тих је и набавка материјала за детекцију присуства наркотика у школској средини.
Цео износ (50.000,00 динара) који је добио Здравствени центар за извођење тестирања је
искоришћен за штампање брошуре на тему превенције болести зависности, укупно 4000
брошура. Овај материјал је био од великог значаја у току реализације пројекта „За живот
без дроге“ и допринео је побољшању квалитета реализације предвиђених активности,
пошто је материјал дељен увек када је реализована било која активност у оквиру овог

пројекта.
Активност 5. - Организовање обуке за ВЕ у месецу новембру –месец борбе против
наркоманије
Опис активности:
Током новембра месеца (27. и 28.11.2010.) организован је тренинг за обуку вршњачких
едукатора у Саветовалишту за младе Дома здравља Лозница. Тренингу су присуствовали
ученици осмих разреда из градских основних школа. Укупно је било 26 полазника који су
били заинтересовани и мотивисани да науче нешто ново из ове области. Током два дана
тренинга полазници су имали прилику да стекну основна знања из области превенције
пушења, алкохолизма и наркоманије. Поред тога посебна пажња је усмерена на развијање
вештина за одупирање притиску вршњака, комуникацијских вештина и вештина за
ненасилно решавање конфликата. На крају тренинга учесницима је приказана пројекција
филма „Корак до дна“, који је омогућио да кроз различите тематске целине сагледају
комплексност проблема наркоманије и претходно презентоване садржаје схвате у
потпуности. Успешност тренинга се могла видети и кроз резултате које су учесници
показали у решавању завршног теста знања, где је ниво знања у односу на пред тест
повећан за 75,00%. Анализа пред теста је показала да су учесници имали низак ниво
знања из ове области. Свим учесницима је подељен едукативни материјал, а посебно
материјал за њихове родитеље.
За полазнике су штампане мајице са слоганом ТВОЈЕ НЕ МЕЊА СВЕ, а на полеђини
мајице интернет адреса Града и Искре. То је иначе кампања коју спроводи Министарство
здравља и у оквиру тога и је и добијен велики број едукативног материјала- лифлета за
младе, а више за родитеље и велики број постера.
Након првог дела тренинга ВЕ су добили задатак да се током две недеље припреме добро
за презентацију часа па је 11.12.2010. организовано још једно окупљање са ВЕ где су они
имали своје презентације. Сви учесници су били јако мотивисани и заинтересовани, чак су
и сами правили своје презентације у Power pointu, ту су се посебно истакли ученици
ОШ“Доситеј Обрадовић“ и ОШ“Вук Караџић“. На крају су сви полазници тренинга добили
сертификате.
Обавеза ВЕ је да након тренинга реализују едукацију ученика у својим школама у сарадњи
са педагошко психолошким службама .
Ова активност је медијски пропраћена прилогом у радио емисији и ТВ Лотелу, где су поред
руководиоца тима за извођење тренинга Наде Ђурић и млади имали шансу да кажу своја
запажања и ставове везано за ову едукацију. Све слике са активности су постављене на
фејсбуку.
Активност 6. - Састанак представника школа и институција које се баве превенцијом
наркоманије
Опис активности:
У Здравственом центру је 29.11.2010.године одржана Конференција за новинаре и радни
састанак представника основних и средњих школа и свих институција које су укључене у
решавање проблема наркоманије – Центар за социјални рад, Црвени крст, Предшколска
установа, служба психијатрије Здравственог центра, Kанцеларија за младе и надлежна
служба градске управе. Овом састанку је присуствовао градоначелник Лознице Видоје
Петровић, ВД директор Дома здравља др Снежана Марковић и заменик директора
болнице др Небојша Кошчица. Градоначелник је подржао све активности које се одвијају
у циљу решавања овог озбиљног проблема и најавио снажну подршку у реализацији
кампање Уједињени против дроге. Посебан акценат у оквиру ове кампање је стављен на
улогу и значај родитеља у превенцији наркоманије. Планирано је да се у наредном периоду
одржавају заједнички родитељски састанци на којима ће се посебна пажња посветити
едукацији родитеља. Свим школама је подељен едукативни материјал 300 постера, 500
лифлета за младе и 250 за родитеље, као и пројекција филма Корак до дна. Филм ће
бити приказиван у наредном периоду у свим школама. Активност је медијски покривена
прилозима на ТВ Лотелу и ТВ Подрињу.

Остварени резултати:
1. Обучена група ВЕ, укупно 61 ученик кроз три дводневна тренинга
2. Реализовано 46 радионица за ученике седмог и осмог разреда, 984 ученика
3. Приказана пројекција филма Корак до дна за преко 400 ученика, а подељени ДВД
са филмом свим основним и средњим школама
4. Штампање промотивног материјала: банер са слоганом За живот без дроге,
штампање качкета 50 комада са слоганом За живот без дроге.
5. Подељено преко 5000 различитог едукативног материјала за младе и за родитеље
6. Набавка пројектора за даљу едукацију и рад на реализацији едукација за младе на
превенцији наркоманије
2.2. Које од ваших активности су функционисале нарочито добро и зашто?
Све активности су функционисале добро, али је посебно значајна обука за ВЕ, пошто су
млади показали велико интересовање за овај облик рада који се разликује од класичне
наставе у школским срединама.
Радни састанак свих представника основних и средњих школа као и институција које се
баве овом проблематиком је наишао на велико интересовање како школа тако и
институција. Веома значајну подршку организованој борби против наркоманије дао је и
градоначелник Видоје Петровић својим присуством овом скупу.
2.3. Које од ваших активности нису функционисале нарочито добро и зашто? 3. Допринос пројекта
Процена реализоване активности на пројекту као и утицај, ефекти реализације
пројекта.Описати како је пројектна активност допринела остваривању главног циља пројекта
или специфичних циљева. Описати ако има неочекиваних (позитивни/ негативни) резултата.

Оснаживавање ученика основних и средњих школа у Граду Лозница ће утицати на
спречавање ризичног понашања на подручју конзумирања цигарета, алкохола и дрога а
томе је допринело организовање тренинга и едукација за ученике.
Ученици су
информисани о ПАС и њиховим неповољним дејствима на организам као и мерама
заштите и вештинама одупирања социјаним притисцима. Али су упознати и са мрежом
институција којима се могу обратити за информације, савете и помоћ. Сви ови садржаји
који су понуђени младим људима су имали за циљ да мотивишу и анимирају младе да
своје слободно време проведу на што креативнији и занимљивији начин, а не на улици где
могу доћи у контакт са психоактивним супстанцама.
Сензибилисање наставника, родитеља и целокупне јавности за проблеме
злоупотребе ПАС поделом едукативног материјала, организовањем уличних акција и
родитељских састанака је помогло смањењу ове штетне и друштвено неприхватљиве
појаве, побољшању комуникације са младима, модификовањем ставова у вези ризичног
понашања младих и упознавање родитеља и наставнике да могу да препозанају прве
знаке злоупотребе ПАС.
4. Одрживост пројекта
Како видите наставак пројекта, и у складу са тим његову одрживост.
Реализоване активности су веома значајне за све младе актере који су укључени у овај
програм, да ли као ВЕ или едуковани ученици. Посебно је ово значајно за ВЕ који поред
стицања знања развијају и личне компетенције, јачају самопоуздање, развијају вештине за
одупирање притиску вршњака. Они ће даље у својим школама у сарадњи са педагошкопсихолошким службама радити на едукацији својих вршњака.
Значајно је и то што се учврстила мрежа институција и организација које се баве овом
проблематиком, а која ће наставити да сарађује и након завршетка овог пројекта. Томе је
значајно допринео и национални пројекат Уједињени против дроге.

5. Закључак
Једна, две или неколико реченица које би, поред већ наведених процена успешности и
одрживости имале и неку препоруку, сугестију, критички осврт, модел и сл.
Како предвиђате да ће се ваш пројекат развијати у будућности?
Обучени ВЕ ће организовати едукације у својим школама и након завршетка пројекта, а
могу бити и покретачи и иницијатори нових активности у својим срединама у чему ће им
помоћи њихове школе, предметни наставници и педагошко – психолошке службе.
6. Промоција
Како бисте оценили у тоталу промоцију вашег пројекта? Да ли су грађани/циљне групе
били заинтересовани за ваше активности?
Одлично! Сви медији су били заинтересовани за дешавања у оквиру овог пројекта, а
пројектни тим се трудио да користи све прилике да се пројекат промовише, да буде
видљив, млади су у уличним акцијама били у мајицама са слоганом пројекта, банер (ролап)
је на свим дешавањима био постављен. Свеукупно медијско праћење је било позитивно и
појављивање волонтера и вршњачких едукатора у медијима је добро прихваћено.
Током трајања овог пројекта направљено је више радио и ТВ прилога и емисија, а све
активности су постављане на сајт Искре и Здравственог центра.
Да ли сте спровели неке посебне студије да процените утицај и значај пројекта?
Молимо приложите копије материјала које сте правили од подношења међуизвештаја.

7. Финансије
Који су најважнији проблеми када су у питању финансије?
Проблем је био на самом почетку, прве транша средстава је уплаћена са закашњењем.
У буџетској линији Штампање публикација и материјала потрошено је више 2.425,00
динара и у буџетској линији Трошкови освежења више 794,94 динара.
Због недостатка средстава нису потрошена средства у свим буџетским линијама, а
пројектор је набављен на крају пројекта јер је то био једини начин да се остале
планиране активности реализују без проблема.
8. Подршка
Како бисте оценили подршку Града?
Подршка града је веома значајна у реализацији ових активностии и значајно доприноси
смањењу проблема наркоманије. Значајна подршка коју смо имали од Града је у великој
мери допринела бољој и квалитетнијој реализацији активности, а та подршка се могла
видети и присуством највиших функционера власти, а посебно градоначелника који је
често подржавао ове активности својим личним присуством.
Посебно се истиче одлична сарадња са тимом за имплементацију пројеката из социјалне
заштите у градској управи.
Каква подршка вам је требала, али није била доступна?
Све предвиђене активности су подржане од стране Града Лознице.

