
Zvyšování povědomí o rizicích 
 spojených s užíváním nelegálních 
  drog u náctiletých

Boys and Girls Plus

Boys and Girls

Boys and Girls Plus vychází z projektu 
“Boys and Girls”: www.boysandgirlslabs.eu

Boys & Girls Plus [Chlapci a Dívky] je preventivním 
programem pro náctileté. Poskytne učitelům a

 pracovníkům s mládeží v Evropě sadu 
inovativních online a offline nástrojů, 

které mají podpořit zájem náctiletých o 
zdravý životní styl a zvyšovat povědomí o 

rizicích spojených s uživáním drog. 

Boys and Girls Plus je podpořen programem: European Union’s Civil Justice.
(2007-2013) the European fund to strengthen Freedom, Security and Justice.  
http://ec.europa.eu/justice/

V textu jsou uvedeny názory autorů a tyto se nemusí shodovat s názory Evropské komise.

Program obdržel finanční podporu z 
Evropské Unie.

Podpořeno EU

“Boys and Girls” nabízí internetové seriáy, které mají 
za cíl oslovit cílovou skupinu náctiletých skrze atraktivní 
komunikační kanály. 
Na projektu spolupracují výzkumníci, animátoři a mladí 
dospělí.  Společně hledají cesty, jak efektivně využívat 
nová média ke komunikaci s náctiletými o užívání 
návykových látek a o rizicích s tím spojených.

www.boysandgirlslabs.eu
http://ec.europa.eu/justice/


Nástroje a trénink

Co od Vás potřebujeme?

Boys and Girls Plus poskytne učitelům a 
pracovníkům s mládeží sadu plně vyvinutých 
lekcí a workshopů, které budou v audio-
vizuální podobě zveřejněny na internetu. 
Lekce a workshopy budou dlouhé 45 až 90 
minut.

Máte zájem o aktivní zapojení do programu 
a chcete být se svými studenty mezi prvními, 
kdo se do programu zapojí?

PhDr. Veronika Pavlas-Martanová, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze
Apolinářská 4, Praha 2
tel. 224 965 102
e-mail:boysgirls@adiktologie.cz
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Projekt:
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Business Solutions Europa

Kromě toho, aby se usnadnilo využívání 
vzdělávacích nástrojů, Boys and Girls 
Plus předpokládá rozvoj komplexního 
vzdělávacího programu. 

Zájem o zapojení do 
programu nám sdělte IHNED. 

Registrujte skupinu žáků/studentů a zpros-
tředkujte jim i sobě příležitost být prvními v 
Evropě, kteří budou zapojeni do vzdělávacích 
plánů Boys and Girls Plus.

Vzdělávací nástroje budou k dispozici 
do konce roku 2014 a školicí semináře 
se budou konat v první polovině roku 
2015.


