Извештај за проект „ Пороци кај младата популација“
На 26 ноември 2012 година, продолжи реализацијата на проектот
„Пороците кај младата популација“ на територијата на општина
Аеродром и општина Ѓорче Петров, во соработка со Клиниката за токсикологија и експерти по едукација на млади за превенција од
употреба на дроги и алкохол.
Целта на проектот е подигнување на свеста кај учениците за заштита и превенција од пороците во денешно време, едукација и
информирање на младите луѓе за негативните појави и последици од пороците, подигнување на степенот на знаења и
способности на младите за правилно да ги препознаат правите знаци и симптоми на негативните појави ( дрога, алкохол ) и
запознавање на младите со корисните и здравите навики и стилови на живеење.
Проектот се спроведуваше во училиштата во општините Аеродром и Ѓорче Петров, а ги опфати учениците од шесто, седмо и осмо
одделeние.
Во првата фаза беа опфатени основните училишта на територијата на општина Аеродром - ОУ„ Блаже Конески“, ОУ „Љубен Лапе“,
ОУ „Ѓорѓија Пулевски“, ОУ „Браќа Миладиновци“, и ОУ „Гоце Делчев“.
Во втората фаза беа опфатени училиштата на територија на општина Ѓорче Петров - ОУ „Страшо Пинџур“, ОУ „Јоаким Крчовски“, ОУ
„Димитар Поп Ѓоргиев Беровски“, ОУ „Тихомир Милошевски“, ОУ „Ѓорче Петров“ и ОУ „Мирче Ацев“.
Едукативните работилници во двете општини опфатија повеќе од 3000 ученици.
Соработката со одговорните лица во училиштата во двете општини беше одлична, со навремено обезбедување на просторија и
потребна опрема за одржување на работилниците, како и нивно присуство на секоја од работилниците.
Предавачи од Клиниката за токсикологија беа: Николина Трајановска, Верица Арсова, Наташа Симоновска и Лидија Тодоровска.
Предавач од здружение на граѓани „Контакт“ и експерт за превенција на младите од пороци беше Силвана Ончева.
Во рамки на проектот беа одржани вкупниот 47 едукативни работилници.
Спроведувањето на оваа фаза од проектот заврши на 14.03.2013 година.

Едукативните работилници во училиштата во општините Аеродром и Ѓорче Петров беа продолжување на проектот на Агенцијата за
млади и спорт, кој за прв пат започна во 2010 година.
Првата етапа на спроведувањето на проектот „ Пороците кај младата популација“, започна во општина Чаир и општина Шуто Оризари
Училиштето „Васил Главинов“ во општина Чаир е првото училиште во кое беа спроедени едукативните работилници на ден 26.10.2010
година, со учениците од седмо и осмо одделение. Во оваа општина опфатени беа вкупно 1680 ученици од основните училишта

ОУ„Рајко Жинзифов“, ОУ„Никола Вапцаров“, ОУ„Цветан Димов“,ОУ „ 7-ми Март“, ОУ„Јане Сандански“,ОУ „Лирија“ и ОУ„Конгреси
Манастирит“. Во општината Шуто Оризари беа опфатени училиштата „Браќа Размиз Хамит“ и „26 Јули“, со учениците од седмо и осмо
одделение, со вкупен број од 800 ученици.
Предавачи во училиштата во овие две општини беа Клиниката за токсикологија- Верица Арсова и Николина Трајановска, МВРСВР- Скопје- Сабри Куртиши- инспектор за превенција од полициската станица Бит Пазар и Здружението за лекувани алкохоличари
на Р. Македонија- Зефировиќ Неџиб и Раде Георгиевски.
Агенција за млади и спорт и во натамошниот период ќе продолжи да го спроведува проектот и во останатите општини во
Република Македонија.

