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Spoštovani! 

Smo projekt V odsevu (http://projekt-vodsevu.org/), ki deluje v okviru Društva študentov 
medicine Slovenije in je bil zasnovan z namenom informiranja o duševnih motnjah, njihove 
destigmatizacije in dvigovanja splošne osveščenosti. To želimo najprej doseči z izvajanjem 
delavnic na temo duševnega zdravja za dijake različnih srednjih poklicnih šol in gimnazij. V 
širši javnosti pa se trudimo izpolniti namen projekta z organizacijo raznovrstnih aktivnosti ob 
svetovnih dneh, posvečenih posameznim duševnim motnjam. 

Tako se želimo ob letošnjem 26. juniju – mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in 

nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami – dotakniti tudi problema drog. Vsako leto 

izberemo temo, ki je trenutno aktualna in zato zanimiva za ciljno populacijo, s čimer mlade 
udeležence spodbudimo, da se vanjo poglobijo in se s problemom bolje spoznajo, hkrati pa 

lahko iz novo pridobljenega znanja črpajo navdih za ustvarjanje. Lani smo se ukvarjali s 
problemom t.i. plesnih drog, letos pa smo v center pozornosti postavili fizične, psihične in 
socialne posledice, ki jih prinaša uporaba drog. Menimo, da bo raziskovanje te teme pri 

mladih delovalo preventivno in da se bodo bolje zavedali nevarnosti uporabe drog. 

K sodelovanju smo povabili učence 7.-9. razreda vseh slovenskih osnovnih šol ter dijake 
različnih srednjih šol in gimnazij. Vsaka starostna skupina ima svojo tematiko ustvarjanja -  

osnovnošolcem je namenjeno razmišljanje in ustvarjanje na temo odnosa družbe do 
posameznika, ki je uživalec drog, medtem ko se bodo dijaki poglobili v različne fizične in 
psihične posledice, ki jih uporaba drog prinaša. Upamo, da bomo s tem dosegli večjo mero 
odgovornosti v odnosu do drog pri mladih in jih spodbudili k samostojnem in kritičnem 
razmišljanju. 

V upanju na čim večji odziv vas in vaših učencev oziroma dijakov vas lepo pozdravljamo. 
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