Годишен отчет на дейността на ОбСНВ – гр.Плевен
1. Кратко описание и анализ на ситуацията на местно ниво,
тенденции
Дейността на ОбСНВ – Плевен и ПИЦ – Плевен през 2016 год. бе в изпълнение на
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
БОРБА СА НАРКОТИЦИТЕ, 2016 г., приет на първото годишно редовна заседание на
ОбСНВ – Плевен, състояло се на 17.03.2016 год.
Общинският съвет по наркотични вещества разработва, осигурява и координира
изпълнението на общинските стратегии и програми за борба срещу злоупотребата с
наркотични вещества. Работата по критично наболяла, социално-значим тема –
наркоманиите и намаляване на тяхното търсене изисква все по-бързи, адекватни и
изпреварващи интервенции. За съжаление, на фона на динамиката, интензитета и
все по-нарастващата инвазия на предлагането на наркотични вещества и забранени
субстанции, трудно можем да кажем, че отговаряме със същото. Макар причините за
това да са обективни, трудно могат за бъдат оправдание за недостатъчното високо
ниво на превантивна работа.
Какво показва статистиката в това отношение:
През 2016 год. според отчетите на ОД на МВР – Плевен, само за 1 и 2 Районни
управления на територията на Плевен са регистрирани общо 147 престъпления,
свързани с наркотиците, сред които най-голям дял имат тези за „притежаване,
производство и разпространение”, следвани от „оглеждане на растения”. Расте броят
на непълнолетни 14-17 годишни извършители от разкрити престъпления,
регистрирани през текущия период.

За да постигнем по-добри и цялостни резултати работим в партньорство с
учебните заведения, с педагогическите съветници, с неправителствени организации,
с доброволци в превантивната дейност, с учителите, с други социални институции.
Основните ни дейности и през 2016 год. продължиха да са с акцент върху са
разработване и осъществяване на програми за превенция на злоупотребата с
наркотични вещества сред учениците, сред рисковите групи и общността. Сред
дейностите, които можем да изведем като изпълнени по-добре в сравнение с
предходни години са тези , в областта на информационното обслужване, подготвяне
и разпространяване на превантивно-информационни материали, свързани с
превенцията на ПАВ.
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2. Идентифицирани основни проблеми и нужди

Основната задача пред ОбСНВ – Плевен пред 2016 год. бе да предприеме
необходимите мерки за активизиране работата на съвета като цяло, за неговата повисока разпознаваемост и присъствие на местно ниво като законово регламентирана
структура, натоварена с обществена мисия. Проведените последни местни избори,
предопределиха и новия състав на ОбСНВ – Плевен, избран с Решение №
101/25.02.2016 год. на Общински съвет – Плевен. Промяната на състава на Съвета
изискваше една по-активна работа по запознаване с неговата мисия, цели и задачи.
Другото предизвикателство през годината бе да се подобри съвместната работа на
съвета с Общинска администрация – Плевен, която също влезе в свой нов мандат,
респективно нова структура и отговорни лица.
Благодарение на приемствеността на отделни ключови лица от състава на ОбСНВ и
местна власт в ресорни отдели, тези промени не само не попречиха на работата, но в
известен смисъл имаха благоприятен ефект.
През годината продължи доброто партньорство с местни граждански организации,
институции, представители на заинтересовани страни.

В началото на годината бе реализирана разработената през 2015 год.
програма за „ Повишаване капацитета на инспекторите от Детска педагогическа
стая в районните управления на ОД на МВР - Плевен за превенция на употребата на
наркотични вещества”. Надграждащо обучение по нея се проведе на 21.01.2016 год.
в гр. Плевен. Обучението бе открито
лично от г-н Тодор Еленков, заместник
кмета на Община Плевен с ресор
«Обществен ред и сигурност», в чийто
пряк ангажимент попада работа на
ОбСНВ- Плевен. Заместник кметът бе и
част от обучителната програма, което
за екипа ни беше важно, с оглед
факта, че новоизбраната местна власт
имаше възможност да получи съвсем
преки впечатления от хората,
работещи и ангажирани с
проблематиката на превенция употребата на наркотични вещества на местно ниво.
Участието на всички действащи към момента инспектори «Детска педагогическа
стая» към РУ на ОД на МВР област Плевен, както и на 90 % от всички здравни кадри
от общинските училища в обучението доказа необходимостта на неговото
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провеждане. Изключително важно бе участието на гост – презентаторите – тяхната
експертиза, доклади и активната дискусия с участниците доведоха да високо
качество на информираността и дебата. Специално участие в програмата взе
представител на екипа обучители на връстници – млади хора, доброволци на ОбСНВ
и ПИЦ – Плевен, който запозна участниците с проведеното от тях анкетно проучване
през 2015 год. и гледната точка на младите хора. Темите, представени от експерти
на ПИЦ-Плевен получиха високо одобрение от участниците. Попълнените и
обработени анкетни карти в края на обучението ни дадоха възможност не само да
получим моментна снимка за оценка на събитието, но и да планираме бъдещи
инициативи, в отговор на конкретни нужди на заинтересованите страни.

През 2016 год. възстановихме партньорствата с местните спортни клубове,
експерта на Министерство на младежта и спорта за област Плевен и Ловеч, с отдел
„Младежки дейности, спорт и туризъм” в Община Плевен, благодарение на които
бяха проведени съвместни детски и младежки спортни прояви, по време на които
промотирахме безрисковото поведение и здравословен начин на живот. Пример за
това бе включването на ОбСНВ и ПИЦ в екипа за организиране и провеждане на 1
Национален детски турнир по таекуон-до за купа „Плевен”.
С отделни спортни клубове
бе постигнато съгласие за
включване на деца и млади
хора, с рисково поведение по
отношение на ПАВ в
тренировъчни програми на
клубовете, като средство за
допълване на работата на
психолозите в ПИЦ по
оказване на помощ и
подкрепа.
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Нашето разбиране, че избягването на употребата на ПАВ и попадането във
всякакви зависимости е въпрос не толкова на информация за веществата и
последиците от тяхната употреба, колкото на силни и устойчиви личности, способни
да правят поведенчески
избор. В този смисъл усилията
ни винаги са били насочени
към подкрепа на групи млади
хора, които могат да бъдат
медиатори и застъпници на
осъзнатия и отговорен начин
на живот на младите хора. В
тази посока, съвместно с
отдел „Младежки дейности” на
Община Плевен бе планирано
и проведено през м. ноември
2016 г. специализирано обучение за членовете на Младежки общински парламент
Плевен „ Младежко лидерство”.

Същата теза, че младите хора имат право на по-добър избор залегна
основата на разработеното , съвместно с Европейски информационен център Европа
Директно – Плевен, постоянната комисия по Образование към Общински съвет –
Плевен , отдел „Образование” на Община Плевен първо специално публично събитие
за училищни ученически съвети „Младите говорят ЗА…”....” Неговата цел е да
стимулира ангажираността на
учениците в гимназиален курс
не само към училищното
самоуправление, но и към
социална и обществена изява.
Да даде публичност и признание
за качествата на младите хора.
Форматът на първото събитие е
конкурс с награден фонд по
мотивационна публична реч, по
предварително зададени теми.
За неговата подготовка бе
проведен работен форум през м.
ноември 2016, а същинското събитие ще се състои през 2017 год.
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Особено важно е да отчетем, че благодарение на съвместните и координирани
усилия на членовете на ОбСНВ през 2016 год. бе подновена конкурсната сесия за
финансиране на малки училищни проекти по
превенция. След активна подготовка през
летните месеци, конкурсната сесия бе обявена
през м. септември 2016, а в периода октомври
– декември се реализираха подкрепените
общо 8 проекта на: ОУ „Хр. Ботев”, с.
Пелишат; ДФСГ „Интелект”, гр. Плевен; ПГ
„Захари Зограф” , гр. Плевен; ОУ „Св. Климент
Охридски”, гр. Плевен; СУ „Стоян Заимов”, гр.
Плевен; ОУ „Лазар Станев”, гр. Плевен; МГ
„Гео Милев”, гр. Плевен и ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, с. Бръшляница. Благодарение на
тези училищни ученически проекти общо 1179
момичета и момчета от VІ до ХІІ клас бяха
включени в техни собствени, автентично
изведени училищни превантивни събития,
анкетни проучвания, дискусии, фокус-групи,
конкурси за изработка на мотивационно
съдържание, спортни турнири и др.

Благодарение на установена трайна
във времето съвместна работа с отдел
„Образование” на Община Плевен, със
средства от общинския бюджет се финансират и функционират всяка учебна година
СИП „Здравно образование” в общинските училища. През учебна 2015/2016 год. в
общинската образователна система работиха общо 16 групи СИП в 9 училища с общо
реализирани 1000 учебни часа занимания. Приоритет с работата с учениците в СИП
формите са превенцията на рисково сексуално поведение, превенция на ХИВ/СПИН,
на ПАВ.

Трябва да отбележим изключителното ценната подкрепа и помощ за координиране
и методическа помощ от страна на Националния съвет по наркотични вещества и
неговия секретариат. Смятаме, че поддържането на постоянен диалог и комуникация
между националното и местно ниво е ключов фактор в активизирането на работата
като цяло и постигане на по-висока ефективност.
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3. Състав на ОбСНВ
От началото на 2016 год. членовете на ОбСНВ – Плевен, общо 15 на брой,
определени с решение №
101/25.02.2016 год. на
Общински съвет – Плевен са:
Катя Божикова,
Предесдател
Д-р Александър Вичев –
Секретар
и членове:
Катя Христова, общински
съветник
Мариана Андреева –
общински съветник
Георги Георгиев – ОД на МВР – Плевен
Цветомир Илиев – Първо РУ на МВР – Плевен
Николай Петров – Второ РУ на МВР – Плевен
Д-р Юлиан Найденов – РЗИ - Плевен
Кремена Пъшева – РИО на МОН -Плевен
Николай Пачевски – Окръжна прокуратура – Плевен
Диляна Тодорова – Дирекция „Социално подпомагане” - Плевен
Анелия Цветанова – БЧК – Плевен
Чавдар Мирчев – фондация „Социални и здравни алтернативи”, Плевен
Д-р Елза Пачева – гл. експерт в отдел „Здравеопазване и социални дейности”,
Община Плевен
Мариета Георгиева – гл. експерт отдел „Образование и култура”, Община Плевен

4. Брой заседания, проведени през 2015 година

Общо четири са боят на редовните заседанията на Съвета, регламентирани в
раздел ІV на Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по
наркотичните вещества.
•

Първо, проведено на 17 март 2016 год. (четвъртък) от 14.00 ч. в Заседателна
зала - 3 етаж, Община Плевен. Дневен ред: Представяне на отчет за
дейността през 2015; Обсъждане на годишна работна програма на ОбСНВ за
2016; Обсъждане на бюджетна рамка за изпълнение на програмата за 2016 г.
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•

Второ заседание, проведено на 10.07.2016г. Дневен ред: обсъждане на
изготвена за представяне пред НЦН и НФЦ – София информация относно
дейности на местно ниво / въпросник относно превантивни дейности за 2015
и приложения към него/.

•

Трето, разширено заседание, проведено на на 3 октомври /понеделник/ 2016
год. от 13.30 ч. в конферентна зала „Г. Димитрова”, Плевен с участието на гжа Светлана
Йорданова, Секретар
на Национален съвет
по наркотични
вещества, Главен
експерт в отдел
"Наркотични
вещества и съвети" на
Дирекция
"Лекарствена
политика" в
Министерство на
здравеопазването. Дневен ред: Представяне на актуалните задачи и
приоритети от дневния ред на Национален съвет по наркотични вещества и
очакванията към ОбСНВ в страната – г-жа Светлана Йорданова; Обсъждане на
текущото изпълнение на годишна работна програма на ОбСНВ за 2016; Други
организационно – технически въпроси

•

Четвърто заседание, проведено на 18.10.2016 год. от 11.00 ч. в читалище
„ЛИК” – Плевен. Дневен ред: Оценка на постъпили проектни предложения в
обявената от Община Плевен и ОбСНВ – Плевен конкурсна сесия за подкрепа
на малки училищни инициативи на тема “ Превенция на зависимости сред
децата и младите хора”.

Трябва да отбележим, че извън заседанията, през този мандат на съвета тече
непрекъснат работно – консултативен процес между неговите членове. Всяка нужда
от своевременна информация, консултиране или логистично съдействие от страна на
членове на Съвета и била посрещната с нужната отзивчивост, отговорност и
своевременна подкрепа. Специални благодарности в тази посока отправяме към
прокурор Николай Пачевски, Окръжна прокуратура – Плевен; Георги Георгиев – ОД
на МВР – Плевен; Кремена Пъшева – РУ на МОН –Плевен; Д-р Елза Пачева – гл.
експерт в отдел „Здравеопазване и социални дейности”, Община Плевен; Мариета
Георгиева – гл. експерт отдел „Образование и култура”, Община Плевен.
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5. Разглежданите теми и проблеми

Темите на заседанията и техния дневен ред , упоменати подробно в предходната
точка, бяха диктувани от актуалната текуща работа, която изисква по-широко ниво
на вземане на решения, с цел по-голяма публичност, прозрачност и ангажираност.

6. Анализ върху работата и комуникацията между членовете на
ОбСНВ и местните медии

Местните медии отразяват текущо отделни дейности и инициативи на ОбСНВ –
Плевен. За всяка от публичните такива се изготвят и разпространяват нарочни прессъобщения до журналистите. Публикациите в местните медии се присъединяват към
архива на ОбСНВ. / Медия – архив: Приложение № 1 към отчета/
Комуникационният процес, осъществяван от ОбСНВ и ПИЦ-Плевен е важен не само
по отношение на медиите, но и на средата като цяло. Колкото и да е трудно да се
признае, все още в публичното пространство и нагласите на хората битуват стигма
по отношение на зависимите, на състоянието зависимост, на нуждата от компетентна
и професионална помощ и подкрепа. От друга страна, лицата и семействата, в които
обикновено изненадващо и без предварително разпознати индикации се появява
проблемът „наркотик” продължават да изпитват „срам”, притеснение” и имат дълги
задръжки да потърсят професионална помощ. В този смисъл, ОбСНВ и ПИЦ трябва да
поддържат постоянна информираност и да популяризират услугите, които предлагат,
за да могат хората да се ползват от тях.
Част от тази информационна работа е осигуряването и на визуални
информационни носители, чрез които по-лесно и достъпно да се разпространява
информация за работата на ПИЦ – Плевен. През 2016 год. бяха изработени и
монтирани нови външни и вътрешни табели на сградата, в която се помещава ПИЦ –
Плевен, изработени бяха нови банери, нови печатни информационни материали,
както и сувенири – стимули за консултираните лица и млади хора, участващи в
групови сесии.
През 2016 год. бе проектирана и се появи в интернет пространството уебстраницата на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен. / www.picpleven.org/. Най-смисленото в този,
факт бе, че тя бе създадена от наш дългогодишен доброволец – Момчил Минков,
млад човек посветил повече от 4 години на подхода „връстници обучават връстници”
и сам реализирал детесетки превантивни дейности сред младежи в риск.
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Годишен отчет на дейността на ПИЦ към ОбСНВ –
Гр. Плевен
Дейността на ПИЦ – Плевен през 2016 год.продължи да се осъществява в
изпълнение на неговите основни задачи:
-

Формиране и популяризиране сред младите хора на нагласи за неупотреба на
ПАВ и изграждане на умения за устойчивост срещу рискови фактори

-

Превенция сред млади хора в потенциален риск и индикирана употреба

-

Консултиране на зависими лица и техни близки

-

Насочване към лечение

-

Методична помощ и обучение на специалисти в различни сектори

-

Реализиране на превантивни програми, събиране, съхраняване и анализ на
информация, необходима за координиране на програмите за борба с
наркотиците

Основните групи, за които екипът на ПИЦ – Плевен работи са:
-

Деца и млади хора в риск или вече употребяващи ПАВ, родители и близки на
такива

-

Представители на групи в множествен риск / бедност, социално изключване,
малцинства, институционализирани деца и млади хора, неглижирани деца и
млади хора и др./

-

Широка общественост

Дейности по Обща /универсална / превенция
Наименование и описание: дейности по универсална превенция сред най-широк
кръг млади хора и такива с индикации и данни за експериментална употреба
Цели: Да се формират нагласи за неупотреба на ПАВ, умения за устояване пред
рискови фактори, справяне с критични ситуации, ставащи повод за рисково
поведение. Този тип дейности се реализират по заявка от училищни специалисти:
педагогически съветници, медицински лица, директори на училища от
образователната система. Планират се и се провеждат групови интерактивни сесии,
като през 2016 год. опитахме да наложим тяхното осъществяване в извънучилищна,
изнесена среда, което покачва ефекта и преодолява „подозренията” за
институционална зависимост от училището сред младите хора.
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Работа с групи деца и млади хора 5 – 7 клас на тема „Последици от употреба
на алкохол и тютюнопушене – убиваме ли се модерно?!”. Общият брой сесии
по темата за годината е 5, като в тях бяха обхванати общо 112 ученици.
Работа с групи младежи 8-12 клас на тема: „ Видове нелегални наркотични
вещества и въздействието им върху човека”. Общо 12 на брой бяха този вид
сесии, в които се включиха 252 ученици.
Превантивни сесии сред рискови групи: планирани и проведени бяха такива
сред представители на малцинствена общност, в едно от селищата на Община
Плевен – с. Буковлък. На теми: „Ролята на родителите за избягване
употребата на ПАВ от децата и младите хора” и „Какво провокира младите да
употребяват наркотични вещества?”. Наш партньор в обхващането и работата
с тази целева група, родители от етнически малцинства е местната
Протестантска църква. Общият брой близки и родители на деца и младежи,
които се включиха в тази форма на превантивна работа бе 46 души.
Брой и квалификация на екипа, реализирал сесиите: Груповите сесии с млади
хора се провеждат от психолога на ПИЦ – Плевен Валентин Минков, често с помощта
и обучените доброволци, работещи по подхода „връстници обучават връстници”.
Място и период на реализиране: ПИЦ – Плевен, на място в училища. В рамките
на учебната година, по предварително съгласуван график с учебните заведения.
Резултати: Количествени – обхванати общо 364 ученици 5-12 клас, 46 близки и
родители от рискова малцинствена общност; разпространени общо 400 броя
информационни материали. Качествени – осигурена устойчивост на работата с
ученици и млади хора.

Дейности за превенция на средата, отговарящи на селективна /
индикативна превенция
Цел: Промяна на нагласите и поведението на лица, експериментиращи и/или
употребяващи наркотични вещества. Целева група: млади хора, експериментиращи
с нелегални наркотични вещества.
Брой и квалификация на екипа, реализирал сесиите: Груповите сесии с млади
хора се провеждат от психолога на ПИЦ – Плевен Валентин Минков, често с помощта
и обучените доброволци, работещи по подхода „връстници обучават връстници”.
През втората половина на 2016 год., постепенно в работата бе въвеждан и вече
действащият втори психолог на ПИЦ – Плевен Илиан Илиев.
Описание, място и период на реализиране:
През м. юни 2016 год. в Центъра за обществена подкрепа в гр. Плевен се
проведе работна среща между институциите, отговорни за развитието на

10

децата, настанени в ЦНСТ в квартал „Сторгозия”. Към специалистите на ПИЦ –
Плевен, участвали в срещата бе отправена заявка за планиране и
осъществяване на консултиране и помощ на конкретни деца от Центъра, както
и за групова работа с тях, по повод индикирано рисково поведение. В
резултат на заявката в периода юни – ноември 2016 год. бяха реализирани
две групови занимания с децата, настанени в Центъра, както и многоразови
индивидуални консултации с три от децата в най-голям риск, употребяващи
марихуана.
ВУИ – интернат за момичета в с. Подем, обл. Плевен е една от институциите, с
които трайно във времето работим. За систематизацията на работата ни, те са
част от целева група „ Деца и млади хора, отглеждани или пребиваващи в
социални
институции” . Тази
група е сравнително
устойчива. Казваме
сравнително, защото
в социалните
институции се
опитваме да имаме
една попродължително и
системна работа, а
не инцидентни
посещения, но често
настанените там
младежи са
различни всеки пък – едни „излезли”, други „новонастанени”. Така се
оказваме пред факта, че вместо устойчиво да работим и да развиваме
превантивно – информационна и работа за поведенческа промяна с тях,
„започваме всеки път от начало”. Голяма част от настанените във ВУИ – с.
Подем, момичета са рискови в медицински смисъл. Около 30 % от тях са се
занимавали с проституция и с приемането и /или разпространението на психо
–активни вещества (наркотици). Тези два фактора, дори поотделно,
представляват изключителен здравен риск, а комбинацията от тях е особено
тревожна. През 2016 год. започнахме работа с почти изцяло нова група
момичета, по заявка на директора на ВУИ „Хр. Ботев”. Момичетата от тази
рискова група млади хора, често са там в резултат на искане от страна на
Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни
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и непълнолетни до съдилища за настаняване във ВУИ. Често тази мярка се
иска с цел да бъде предпазено едно или друго момиче от възможно сексуално
посегателство, от трафикаране, които често са съпроводени с употреба на
ПАВ. Настаняването във ВУИ е най-тежката възпитателна мярка и
представлява лишаване от свобода, тъй като се осъществява против волята на
децата. У нас все още в интернат се настаняват деца, извършили
престъпления, както и „противообществени прояви“ /скитничество, просия,
проституция, злоупотреба с алкохол, наркотици и др. / Големият проблем с
тази група момичета идна от факта, че по силата на законодателството ни
датирано от 60-те години на миналия век, то наказва и лишава от свобода
деца в риск, които вместо това се нуждаят от помощ и подкрепа.Въпреки, че в
резултат на интензивна работа, множество становища и предложения,
Министерство на правосъдието внесе изцяло нов Закон за отклоняване от
наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на
непълнолетни лица, той не успя да стане факт.
През 2016 год. на терен във ВУИ, с. Подем бяха реализирани три групови
сесии и един изнесен еднодневен тренинг за малка група в най-голям риск
момичета в гр. Плевен, с помощта на читалище „ЛИК” и доброволците от клуб
„Връстници обучават връстници”.
Резултати: Количествени - проведени общо 6 групови интерактивни сесии с деца и
млади хора в риск, проведени общо 9 консултации. Качествени – поддържане на
политиката за съвместна, междуинституционална работа в полза на деца и млади
хора в социален и здравен риск.

Методическа помощ и обучения в рамките на училищни проекти и
инициативи за превенция на ПАВ
През 2016 год. ОбСНВ възстанови в годишната си програма конкурсната сесия
за финансиране на малки училищни инициативи за превенция. Въпреки, че в
тези проекти се търси и стимулира ученическата, автентична креативност и
инициатива, екипът на ПИЦ – Плевен участва активно в част от тях техните
дейности.
През месеците октомври – декември 2016 год. бе:
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-

Оказана бе
методическа помощ
на екипите,
разработили и
осъществили
проектите за
превенция в с.
Върбица и МГ „Гео
Милев” – Плевен.

-

Проведено бе
обучение на
младежки лидери
от МГ „Гео Милев” за подготовка по темета „Младите хора и ПАВ”

-

В рамките на проекта в с. Пелишат бяха реализирани две поредни дискусии: с
ученици и родители на теми: „Поледици от употребата на НАВ, алкохол,
тютюнопушене” и „Как да предпазим децата си? Какво виждаме и какво не?”

През м. юни 2016 Общински съвет па наркотични вещества – Плевен и
Превантивно
информационен
център по
зависимости, с
подкрепата на РУ на
МОН - Плевен
подготвиха и
проведоха годишното
надграждащо тренинг
обучение за
педагогически
съветници от
образователните институции на Община Плевен, свързано с теми по
превенция на рискови фактори сред учениците. Обучението бе в резултат на
конкретни заявки и потребности, отправени от педагогическите съветници и
училищни психолози и имаше изцяло приложна насоченост. Обучението бе
водено от Катя Божикова, Председател на ОбСНВ , Валентин Минков,
психолог в ПИЦ – Плевен и д-р Десислава Любомирова, лекар в ПИЦ –
Плевен. Темите в отделните работни сесии бяха: „ Защо поддържаме
педагогическите съветници и училищни психолози в превантивната работа –
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актуална моментна снимка на ситуацията с рисково поведение на младите
хора“; „Невинната” алкохолна употреба или злоупотреба”; „Мотивационно
интервю с деца и младежи в риск от употреба на ПАВ”; „Видео тренинг –
признаци на употреба, как да разпознаем белезите на „прием“?.
В поддържащото обучение взеха участие 40 специалисти от област Плевен.

КОНСУЛТИРАНЕ В ПИЦ – ПЛЕВЕН
През календарната 2016 год. от психолога и лекаря на ПИЦ – Плевен са
проведении общо 286 индивидуални консултации. Спрямо предходната 2015 год.
това е увеличение с 35 броя. Този брой консултации е предоставен на общо 99 лица
в риск / директна целева група/ , от които 74 мъже и 25 жени и 44 лица / близки –
партньори - родители/ - индиректна целева группа. Така общият брой граждани,
които са се възползвали от информиране, консултиране и насочване от страна ПИЦ –
Плевен е 143.
Подробно обобщените консултации от лекар и психолог на ПИЦ – Плевен са
представени в таблица – Приложение № 2
Тенденции при консултираните лица:
1. В сравнение с миналата година се констатира

повече от два пъти

увеличение на мъжете злоупотребяващи с алкохол над 29 години потърсили
помощ.
2. Намаляване броя на лицата употребяващи епизодично марихуана и потърсили
помощ. Все по-често се срещат родители които приемат за „приемлива“
епизодичната употреба на марихуана. Като цяло се забелязва повишаване на
толерантността сред младите хора относно употребата на марихуана. Сред
една част от младежите, пушенето на марихуана

е норма на поведение.

Смята се, че марихуана е по безвредно от пушенето на цигари с тютюн.
3. Намалява броя на лицата с поведенчески проблеми,

риск от употреба на и

експериментиращи с ПАВ потърсили помощ в ПИЦ. Основната група от хората
потърсили помощ през изминалата година са злоупотребяващи с наркотични
вещества, сблъскващи се с последствията от дългосрочната употреба. Което
от своя страна изисква по продължителна работа и водене на случай.
4. Забелязва се намаляване на възрастовата граница на злоупотребяващите със
стимуланти и комбинирана употреба на ПАВ. През изминалата година
работихме с три момичета на 15 години, злоупотребяващи с марихуана,
стимуланти

и

халициогени.

При

едно

от

момичетата

употребяваната

марихуаната е била третирана с метадон и имаше ясно изразени абстинентни
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симптоми на опиати. Наложи се насочване за хоспитализация в клиниката по
токсикология.
5. През настоящата година се увеличи броят на лицата потърсили помощ по
телефона, включително и хора живеещи извън Област Плевен. Твърде
вероятно причината за тази промяна се дължи на изработеният сайт и
разпространените информационни материали с координати на ОбСНВ и ПИЦ .
6. Основната група консултирани лица и техните близки са насочени от
инспекторите ДПС, училищни психолози и педагогически съветници от
училищата в Община Плевен.
7. В рамките на календарната година се проведоха 8 индивидуални консултации
на 6 специалисти, педагогически съветници и инспектори ДПС, по въпроси
свързани

с

мотивиране

на

деца

за

отказване

употребата

на

ПАВ

и

възможности за лечение на зависимости в България.
Изводи
Съпоставяйки данните от консултативната работа през 2015г. и 2016г., нагласите
на консултираните лица и техните близки, информация споделена от учениците в
гимназиална възраст по време на проведените

дискурси и обучения, може да

заключа че:
1. Употребата на марихуана сред една част от младите хора в гимназиален етап
на обучение се възприема като приемлива. Според данни от училищни
проучвания и споделена информация по времена на проведените дискусии,
около 20% от учениците в гр.Плевен на възраст 14-16 години поне веднъж са
опитвали марихуана.
2. През настоящата година намалява броя на лицата с риск от употреба и
експериментиращите

с

ПАВ

потърсили

помощ

в

ПИЦ

за

сметка

на

злоупотребяващите. Това наложи еднократните информативни консултации
за запознаване с

дългосрочните последствията от употреба на ПАВ, да се

трансформират в работа по случай за промяна нагласите и поведението на
злоупотребяващите.
3. Все по-често се срещат родители които са употребявали наркотични вещества
и които приемат за „приемлива“ епизодичната употреба на марихуана.
4. Намалява

възрастовата

граница

на

употребяващи

комбинирана употреба, особено сред момичетата.
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стимуланти

или

