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NAZIV PROGRAMA ZAŠTO JE CUGA TUGA? 

SVRHA (NAMJENA) 
PROJEKTA  

Projekt je kao program osobnog i socijalnog osnaživanja 
namijenjen mladima koji su rizični na zlouporabu alkohola.  

CILJ PROGRAMA  Glavni cilj projekta je informiranje velikog broja mladih o 
značajnim činjenicama vezanim za konzumiranje alkohola:  
mehanizmu stvaranja ovisnosti, stanju organizma, najvećim 
opasnostima i negativnim posljedicama i ukazati im da 
preuzimaju odgovornost za vlastite izbore.  

ZADACI -izgraditi   adekvatan uvid u opasnost ovisnosti o alkoholu 
-osvijestiti kod mladih posljedice konzumiranja alkohola 
obzirom da su njihovi stavovi uglavnom da posljedica  nema 
upoznati ih s negativnim  iskustvenim primjerima mladih pod 
utjecajem alkohola  
-jačati osjećaj vlastite vrijednosti 
-povećati znanja mladih o stanjima organizma pod utjecajem 
alkohola 
-naglasak na opasnosti upravljanje vozilima pod utjecajem 
alkohola  
-zaštita mentalnog i fizičkog zdravlja djece i mladih 
-poticati promjenu stava prema konzumiranju alkohola 
-upoznati ih kako procjenjuju svoje sposobnosti pod utjecajem 
alkohola 
-potaknuti ih na promišljanje o stavu da li sam fora i cool kada 
sam pijan/a? 
-prevladavanje  životnih problema bez ugrožavanja vlastitog i 
tuđeg života 
-život u skladu s postojećim društvenim normama ponašanja 
-informirati i osvijestiti da su odgovorni za svoj izbor 
-poticaj i osvješćivanje mladih da su dobre zabave moguće bez 
sredstava ovisnosti i kockanja 

NOSITELJ PROGRAMA  Udruga  „Ti si OK“ 

Za školu    

PROVODITELJI 
PROGRAMA  

Sonja Jarebica 

KORISNICI  Ciljna skupina su učenici trećeg razreda  

SADRŽAJ PROGRAMA 

 

Projekt je usmjeren je na promišljanje o posljedicama 
konzumiranja alkohola, poticaj na apstinenciju i mogućnost 
životnih izbora. 

SOCIOLOŠKI OBLICI Predavanje (skupno za više razrednih odjeljenja) 



RADA 

METODE Predavanje- power poin prezentacije  

Trajanje 45 min (školski sat)  

MJESTO PROVEDBE 
PROGRAMA 

 

SURADNICI Udruga „Ti si OK“ 

VRIJEME PROVEDBE 
PROGRAMA 

 

Tijekom prvog polugodišta,  šk. god.  2012./2013. 

EVALUACIJA 
PROGRAMA 

Evaluacija (praćenje rezultata/postignutog) odvijat će se na 
način da će se učenicima poslije završenog programa ponuditi 
ispunjavanje Evaluacijske liste o sadržaju i korisnosti  
programa. 
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