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Programos igyvendinimo rezultatai

Programos pavadinimas ,,Psichoaktyviq medZiagq vartoj imo prevencij a j aunimo aplinkoj e"

Programos tikslq,
uZdaviniq igyvendinimas

Tikslas - ugdyti pozityvq bei kriti5k4 mokiniq m4stym4, skatinant
neigiam4 poZiUri i psichik4 veikiandiq medZiagq vartojim4 ir
stiprinant sveiko gyvenimo nuostatas.

UZdaviniai:
1. Atlikti narkotiniq medLiagtq,buvimo mokyklq aplinkoje

tyrim4 ir duomenq analizg;

2. Organizuoti mokiniq konferencij4, gilinti mokiniq Zinias apie
psichoaktyviq medZiagq neigiam4 poveiki, pasekmes ir budus
jiems i5vengti organizuojant renginius;

3. Organizuoti baigiamqj4 diskusij4 specialistams.

Pasiekti programos

igyvendinimo rezultatai
(dalyviq skaidius, renginiq
ar priemoniq skaidius, kiti
rodikliai) ir apraSyta
veikla.

Programa buvo vykdoma Varenos ,,,{Zuolo", Valkininkq, Merkines
Vinco Kreves gimnazijose, Vardnos ,,Ryto" progimnazijoje, Matuizq,
ZiIin4, Senosios Varenos A. Ryli5kio, Vydeniq pagrindinese
mokyklose.
Projekto tiksline grupe buvo 14-16 metq amZiaus mokiniai, kuriems
nebuvo taikyti socialiniq ir specialistq diagnozuotq rizikos veiksniq
atrankos kriterijai. I5 viso projekte dalyvavo 121 asmuo. IS jrl 110
mokiniq, 11 specialistq.

1. Aplinkos pavir5iq tyrimas buvo atliekamas naudojant
vienkartinius narkotiniq medZiagq aptikimo testus. I5 viso
buvo atlikta 80 testq, vidutiniSkai po 10 kiekvienoje istaigoje,
nuo ivairiq pavir5iq: mokyklq fejimo durq rankenq, tualetq
rankenq ir kranq, pasirinktq klasiq suolq ir kt. Testq pagalba
buvo gahma aptikti 2I narkotines medZiagos pedsakus
(amfetamin4, ekstazi, opiatus/heroin4, kanapes, ketamin4,
kokain4, meta amfetamin4, metadon4, PCP, PMA, DMT ir
kitus sintptines, bei augalines kilmes narkotikus. Tirtos 8
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mokyklos, 7 mokyklose buvo aptikta marichuanos pedsakq.

( tyrimo ataskaita pridedama).
2. Surengta mokiniq konferencija ,,Mums ne vis vien", kurios

metu moksleiviai pristate pranesimus jaunimui aktualiomis
bei opiomis temomis apie psichoaktyvias medZiagas,

priklausomybes, jq poveiki ir Lalq organizmui. Konferetcijoje
dalyvavo mokiniai ir mokytojai, atvykg i5 Matuizq, Zilin'4,
Senosios Varenos A. Ryli5kio pagrindiniq mokyklq, Merkines
V. Kreves, Valkininkq, Vardnos ",{Zuolo" gimnazijt4,

Varenos ,,Ryto" progimnazijos, Varenos verslo ir
technologijq mokyklos. Turejome mokiniq delegacijq i5
Kalesninkq Mykolo Rudzio pagrindines mokyklos.
Konferencijos metu pranesimus pristate 1i prane5ejq.

Konferencijoje dalyvavo 1 1 0 moksleiviq.
3. Projekto veiklos rezultatams aptartt ir tolimesnei veiklai

planuoti, buvo organrzuota apvalaus stalo diskusija, kurioje
dalyvavo Vardnos rajono savivaldybes administracijos
Svietimo skyriaus specialistai, ugdymo istaigq
vadovai/atstovai, socialiniai darbuotojai, biuro specialistai'

{vertinta esama situacija. Aptarti tolimesni Zingsniai

psichoaktyviq medZiagq prevencij os srityj e.

Projekto veiklos vertinimo rodikliai:
1. Atliktas aplinkos pavir5iq tyrimas 8 ugdymo istaigose (buvo

planuota 8) - kriterijus igyvendintas 100 proc.

2. Organizuoti renginiai:
2.I. I mokiniq konferencija (planuotas 1 renginys) -kriterijus

igyvendintas 100 proc.
2.2. I apvalaus stalo diskusija (planuotas 1 renginys) -

kriterijus igyvendintas 100 proc.
3. Dalyviq skaidius - 124 (planuota 92) -l<riterijus igyvendintas

135 proc.
3.1. 110 mokiniq;
3.2. 14 specialistq.

Programos tolesnio
vykdymo galimybes

Sio prevencinio projekto tgstinumas yra svarbus, nes

piktnaudZiavimo psichoaktyviomis medZiagomis prevencija yra ilgas

procesas, o trumpalaikes prevencijos pasiektas efektas ilgainiui
silpnej a. Planuoj ama proj ekt4 tgsti.

nera

PRIDEDAMA,
Narkotiniq medZiagq aptikimo pavirsiuose tyrimo ataskaita, 6 lapai.

Direktore Astute Zmuidinavidiene

Zydrnnd DzeZulske
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