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Изпълнени дейности по общински програми за борба срещу
злоупотребата с наркотични вещества.
ОБЩИНСКИАТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
БОРБА СА НАРКОТИЦИТЕ бе приет на редовно заседание на Общински съвет по
наркотични вещества, проведено на 22.02.2018 год. в Община Плевен. Той бе изготвен
съгласно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с
наркотиците 2014-2018 год. Планът на ОбСНВ – Плевен е основен организационно –
изпълнителски инструмент за реализация на Националната стратегия на местно ниво. Той
отчита не само националния опит и европейски политики и оценки, но и специфични
местни особености, характерни за област Плевен и община Плевен.

Стратегическа задача 1. Подобряване на достъпа до ефективни
превантивни програми
Задача 1.1. Прилагане на разработените единни системи за качество на превантивните
програми
Въвеждане и използване на системи и инструменти за мониторинг и оценка на
ефективността на програмите на местно вино.В практиката на ПИЦ бе въведено
попълването от клиенти на анкетна карта за оценка на удовлетвореността от
услугата „консултиране и насочване”. Анализът, направен в края на годината
показва следното:
Анкетата има за цел да изследва степента на удовлетвореност на клиентите, посетили
ПРЕВАНТИВНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ ПЛЕВЕН, в периода април –
декември 2018 г. В проучването са участвали 65 респондента, 28 жени и 37 мъже, лица
посетили центъра, ползвали се от услугите му и са участвали доброволно и анонимно.
Възрастовата граница е от 15 до 59 г., като сред участниците има 10, които не са посочили
възраст / 3 мъже и 7 жени/. Жените, ползватели на услугите в ПИЦ са 28 на възраст: 15/ 18
г. – 3; 19/29 г. – 6; 30/49 г. -12; и 7 жени не посочват възраст. От общо 37 мъже на възраст
15/18 г. са 9; 19/29 г. – 8; 30/49 г. – 14; 50/59 г. – 3 и 3 не посочват възраст.
Анализът по пол показва, че 56.92% от посетителите са мъже, а останалите 33.08% са
жени.
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Възрастовата граница сред посетителите е в широк диапазон, като според анализа между
30/49 г. са с най-висок 47.27 % . Лицата, които желаят да останат в анонимност и не
посочват възраст са 10, а именно това са 15.38 % от участниците в анкетирането.
На въпрос: От къде научихте за услугите на ПИЦ Плевен? От общо 65 анкетирани, 37 мъже
и 28 жени, анализът показва, че информацията от специалист е най-висок, а именно 38.41
%, а 23.07% от анкетираните, които са в ученическа възраст използват като източник на
информация основно училище. Резултатите са както следва:
-

а/ училище – 10 м. / 5 ж.

-

б/ близък/приятел – 7 м./ 6 ж.

-

в/ специалист – 14 м./ 11 ж.

-

г/ интернет – 6м./ 5 ж.

-

д/ друго - бивш клиент на ПИЦ Плевен – 1 ж

На въпрос : Имахте ли предварителна информация за нас и нашите услуги? От общо 65
анкетирани, 37 мъже и 28 жени, анализът показва, че посетителите в ПИЦ-а са
сравнително добре запознати с услугите, които се предоставят - близо 64.61% , а 35.39%
са посетителите, които предимно не са имали никаква информация или не са били
ориентирани по темите.
-

а/ Да, бях запознат/а предварително – 11 м/ 7 ж

-

б/ Донякъде бях запознат/ а – 12 м/ 12 ж

-

в/ Като цяло не бях много ориентиран/а по въпроса – 11 м/ 4 ж

-

г/ Не, нямах никаква информация – 3 м/ 5 ж

На въпрос: Какъв тип услуга ползвахте? От общо 65 анкетирани, 37 мъже и 28 жени,
анализът показва, че най-търсената услуга е ползване на психологическата подкрепа 66.15 %.
-

а/ получаване на информация - 10 м/ 8 ж

-

б/ психологическо консултиране – 22 м/ 21 ж

-

в/ насочване към други специалисти – 4 м/ 2 ж

-

г/ просто разговор - 0

На въпрос: За кого палвахте нашата услуга? От общо 65 анкетирани, 37 мъже и 28 жени,
анализът показва, че 76.925 от посетителите са предимно лично.
-

а/ лично за мен – 25 м/ 15 ж

-

б/ за мой близък, роднина, приятел – 5 м/ 13 ж
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-

в/ за хора, които нося отговорност – 8 м/ 6 ж

-

г/ просто по принцип, за никого конкретно - 0

Следващите въпроси са с идентични отговори, от общо 65 анкетирани, 37 мъже и 28 жени,
всички 65 отговарят с ДА:
-

Въпрос № 4: Бяха ли достатъчно внимателни и етични към Вас нашите колеги?

-

Въпрос № 5: Беше ли полезна за Вас предоставената услуга?

-

Въпрос № 6: Лесно ли се свързахте с нашите колеги? Лесно ли договаряте срещи с
тях?

-

Въпрос № 8: Бихте ли препоръчали нашите услуги на свои близки, приятели,
познати?

-

Въпрос № 9: Като цяло чувствате ли се доволен от това, че ползвахте нашата
услуга?

Последният въпрос е отворен, което води до оставяне без отговор при 64 от общо 65
участника в анкетата. Според само един участник / жена/ на въпроса: Има ли нещо, което
бихте искали да кажете, за да бъде работата ни по-добра и полезна? Моля, напишете!”,
отговаря, че желае повече филми и материали в YouTube.
Анализът показва, че ПРЕВАНТИВНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ
ПЛЕВЕН се посещава от лица, търсещи психологическа подкрепа, предимно лично за себе
си, в по-редки случаи за близък, роднина. Всички посетители са доволни от доставчика на
услугата, биха препоръчали на близки и
познати, екипа е внимателен и етичен.
Една от задачите в годишния ни
план бе организирането,
провеждането и участието на екипа
в професионални форуми за
обмяна на опит, надграждане на
експертиза и споделяне на добри
практики. В нейно изпълнение през
2018 год. членове на ОбСНВ и ПИЦ– Плевен взеха участие в:
o Среща на националните координатори по наркотиците, в рамките на
българското евро председателство, София 2-4.05.2018
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o професионален форум по превенция, гр. Стара Загора, 9-10.05.2018г.
o ХІІ национална среща по проблемите на превенция на употребата на
наркотични вещества 6-8.11.2018 год. в гр. София
Задача 1.2 „Подкрепа за неформалното образование на млади хора в областта на
превенцията на употребата на наркотични вещества и грижа за здравословен начин на
живот” през 2018г. продължихме целенасочена работа за осигуряване на възможности за
анонимно, доброволно, етично индивидуално консултиране на лица и техни близки в
потенциален, или вече индикиран риск от зависимости от специалистите на ПИЦ –
Плевен.
Индивидуално консултиране в ПИЦ – Плевен. Една от основните задачи на ОбСВ –
Плевен е да създава и поддържа условия за ефективна работа на специалистите
ПИЦ. През 2018 съветът обезпечи материално, технически и логистично цялостната
дейност на центъра. Индивидуалното консултиране, за Плевен има сериозен обем
в дейността. Спрямо предходната 2017 год. имаме нарастване на общия брой
консултирани лица: от 174 до 208.


От тях 167 са мъже, 41 – жени.



По възрастов разрез най-висок е делът на лицата 15-19 години - 110, следван от тези
над 29 години – 20, като най-малък е този на под 15 години – 8 лица.



Общият брой родители, настойници, близки на пряка засегнати лица е 44. Броят на
предоставените за тях консултации възлиза на 183, което показва тенденция за позадълбочена работа с тях, в рамките на повече от една консултация.



По отношение на условната група в риск, към която могат да бъдат причислени
консултираните лица, данните сочат, че най-висок дял имат лицата, потърсили помощ
в ПИЦ – Плевен с „психологически и/или поведенчески проблеми” – 71-ма; следват
лицата „злоупотребяващи с ПАВ” – най вече с комбинирана употреба, опиати и
марихуана – 93; след тях се нареждат лица със „ситуативна употреба” – 37 и „вече
зависими” – 26 души.



Общият брой на предоставени услуги / еднократна консултация, повече консултации,
мотивиране, насочване, консултация по телефон/ възлиза на 503.

Личните професионални анализи на двамата психолози – консултанти, показват следното:

5

1. Наблюдава се намаляване на младежите потърсили психологична помощ,
употребяващи само марихуана. Увеличават се младежите с комбинирана употреба марихуана и метамфетамини. Забелязва се трайна тенденция, както при младежи, така и
при родители, смятащи че епизодичната употреба на марихуана не би довела до
зависимост. Това мнение е споделяно от много родители, което повишава от своя страна
толерантността на младежите към употребата на марихуана. За някои младежи, пушенето
на марихуана е норма на поведение в групата, в която се движат. Има подрастващи,
смятащи, че употребата на марихуана е по-безвредна от пушенето на обикновени цигари.
Цитират мнения на „авторитети“ и статии в пресата и интернет, в които се настоява за
легализиране на употребата на марихуана.
2.Увеличава се броят на лицата, употребяващи метамфетамини и в частност пико, както и
на младежите с комбинираната употреба „трева“- пико.Това от своя страна изисква
дългосрочна работа, както със зависимия, така и със семейството, като в много случаи
родителите категорично отказват след 2-3 консултации. Част от родителите, които от
миналата година са потърсили помощ, и с които са проведени консултации, отказват да
продължат работа, извинявайки се със заетост и настоявайки да се работи само с
младежа.
3.Забелязва се тенденция на намаляване на младежите, потърсили помощ само с
поведенчески проблеми. В голяма част тези проблеми са между потърсилия помощ и
семейството или в училище. Забелязва се изградена във възпитанието безкритичност към
собственото поведение и свръхизисквания и критично отношение към околните.
4.Основната група от потърсили помощ са злоупотребяващи с наркотични вещества, както
и родители на злоупотребяващи младежи.
5.Забелязва се снижаване на възрастовата граница на употребяващите стимуланти, както
и комбинирана употреба на ПАВ.
6.Проведоха се консултации с млад мъж, като по време на срещите стигнахме до решение
с него и семейството му да продължи терапията в комуна и беше насочен към
терапевтична общност „Феникс“.
8.Увеличава се броят на хората потърсили помощ в ПИЦ, живеещи в други населени
места - Славяново, Бяла Слатина, Ябланица, Козлодуй. Увеличи се броят на лицата,
потърсили помощ по телефона, включително и хора живеещи извън Плевен. Споделят, че
са намерили координатите ни в сайта на ОбСНВ и ПИЦ.
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Подробно дейността по индивидуално консултиране в ПИЦ – Плевен е обобщена в
Приложение № 1.
Друга дейност в рамките на
задача 1.2 е организирането и
провеждането на програми,
базирани на интерактивни
групови сесии за изграждане
на социални и личностни
умения у младите хора в
училища, НПО, младежки
клубове, общини на Област
Плевен.
-

През 2018 се осъществиха две програми с общо 5 събития - обучения, / за младежи
от Община Д. Митрополия и Община Левски/, включващи: няколкодневни
изнесени, интерактивни обучения за прилагане на подхода ВОВ; еднодневни
трининзи; опознавателни работни посещения в социални и здравни институции,
предлагащи услуги; симулации на здравни сесии с връстници. Общият брой на
млади хора, обхванати в тях бе 91.
Общо за годината има реализирани 20 изнесени групови интерактивни сесии с
общ брой достигнати 3902 ученици /дискусии-беседи/ с ученици от различни
училища, не само в областния център Плевен, но и в по-малки населени места на
областта. Използват се методи като: групова дискусия; самоанализ и
самонаблюдение; попълване на тестове; представяне на информация, факти;
рисуване; решаване на казуси; дискусии по двойки или в малки групи; даване на
обратна информация; видео показ и др.

-

Съвместно провеждане на часове от програмите на СИП „Здравно образование” в
учебни заведения на община Плевен с обхванати общо 162 ученици.
Във връзка с осигуряването на информационно и помощно учебно съдържание,
през 2018 бяха отпечатани нови тиражи от две информационни книжки: „Съвети за
родители” и „Марихуаната без грим”, всяка от по 500 броя.
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Задача 1.3. „Прилагане на мерки за подкрепа на семейства, по въпроси свързани с
превенцията” включи разработването, издаването и разпространението на нови инфоматериали за родители.
Проведени бяха
обучения за учители,
заинтересовани страни –
местни власти, социални
служби и др. на теми:
„Рисково поведение при
юношите – какво можем
да направим?”,
„Предпоставки и
разпознаване на
употреба на ПАВ”,
„Конкретни методики за
превенция в училищна
среда”. Общо проведени
9 обучения в Д.
Митрополия, Левски, Тръстеник, Д. Дъбник, Плевен, Кнежа.
Задача 1.4 и 2.1 „Разработване и прилагане на програми за превенция сред рискови
целеви групи” и „Мерки за ранна интервенция” от годишния ни план бе изпълнявана
чрез:
Кратки
интервенции/излизане на
закрити и открити терени в
16 малки селища на Област
Плевен – предоставяне на
инфо-материали,
мотивиране за изследване,
неформални разговори,
промотиране на послания
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за безрисков начин на живот, информация за социални или здравни услуги,
насочване към специалист – Общо обхванати 82 лица.
Съвместна работа с екипа на програма „Подобряване на устойчивостта на
Националната програма по туберкулоза”, дейност 1.4 „Разработване и прилагане
на програми за превенция сред рискови целеви групи” – анкетиране на ИУН лица,
лица в алкохолна зависимост,консултиране, разпространение на ЗОМ, помощ в
изследване.Общо обхванати – 114 лица.
Подкрепихме реализацията на програма за социализация и превенция чрез
изкуството на форум – театър за момичетата от ВУИ, гр. Подем.
С цел споделяне на актуална информация и опит на местно ниво и засилване на
сътрудничеството между институциите, ОбСНВ – Плевен организира през м. юни
2018 работен форум
„Актуално за превенцията:
предизвикателства пред
намаляване на търсенето и
предлагането, употребата
и злоупотребата с нови
психоактивни вещества”.
Събитието се проведе на
13 юни 2018 г. в зала „Гена
Димитрова“ на
Регионалната библиотека „Христо Смирненски” – Плевен. Участие в него взеха
общо 71 представители на ОД на МВР – Плевен, като инспектори от Детска
педагогическа стая или изпълняващи техни функции, патрулиращи, пътни полицаи,
служители в РУ на област Плевен, които в пряката си работа имат отношение по
темата; представители на образователната система, като педагогически съветници,
училищни психолози; членовете на ОбСНВ – Плевен, представители на
прокуратура, местна законодателна и изпълнителна власт, медии. Презентатори в
работната част бяха: Петьо Петков – инспектор в отдел „Противодействие на
криминалната престъпност” на СДВР; Катя Божикова – участник от българска
страна в работната среща на националните координатори по наркотиците в ЕС;
специалисти в Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен.
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След общия
презентационен панел на
форума се проведоха
професионални тренинг
дискусии.
Задача 1.5 „Осигуряване на
възможности за включване на децата и младите хора в привлекателни за осмисляне на
свободното време дейности, като форма на превенция”.
В рамките на тази задача и през 2018 г. се включихме в организацията, подкрепата и
провеждането на Третия национален детски турнир по таекуон-до за купа Плевен,
провеждан под патронажа на председателя на Общински съвет – Плевен. С отделни
спортни клубове продължи постигнатото 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.
Съвместно с Лайънс клуб – Плевен подкрепихме Четвъртото издание на международен
фестивал а китарата Плевен 2018г., който събра над 250 участници и гости от 26 държави.
В официалната книжка на фестивала отпечатахме своя промоционална страница.
По повод 26 юни съвместно със сродни организации и институции се включихме в
Общинската декада на изкуствата и културата в Община Долна Митрополия, където част
от програмата стана наша Антидрога кампания.
Участието на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен в подобни събития дава възможност за разширяване
не само на разпознаваемостта за нас сред най-широк кръг заинтересовани групи – деца,
младежи, родители, учители, местни и национални власти и др., но и носи реални ползи
за превантивната работа като цяло.
Задача 1.6 „Повишаване на обществената информираност и преодоляване на стигма и
дискриминация към зависим лица” през 2018 г. бе:
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планирана и проведена
традиционната инфо-кампания
по повод Световния ден за
борба с наркотиците, като
самият ден бе отбелязан с
тематичен младежки концерт –
хипънинг „Последвай живота!” в
зала „К. Попова” – Плевен.
поддържа се и текущо се
актуализира интернет
страницата на ОбСНВ и ПИц –
Плевен с адрес: www.picpleven.org и тази в социалната мрежа Фейсбук
https://www.facebook.com/obsnvpleven
инфо-кампании на терен в две общини на област Плевен по повод Световен ден за
борба със СПИН в гр. Левски и гр. Тръстеник
Задача 1.7. „Дейности за повишаване на информираността на учениците за превенция
на употребата на ПАВ, в рамките на учебната година”. Тя се реализира в пълно работно
партньорство с РИО на МОН, общинските и държавни училища, отдел „Образование” на
Община Плевен.
През 2018 год. сключихме договор
за съвместна дейност едно от найголемите плевенски училища
Държавно финансово стопанска
гимназия „Интелект” за
провеждане на СИП „ Превенции”,
в рамките на който подготвен и
квалифициран педагог, съвместно с
екипа на ПИЦ и ОбСНВ – Плевен да
реализира общо 72 учебни часа занимания с ученици.
В изпълнение на тази задача от годишния план бе подготвена, обявена през м.
септември 2018 и проведена годишната конкурсна сесия за подкрепа на малки
училищни инициативи по превенция на ПАВ. Одобрени бяха 7 проекти на училища,
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участвали в конкурс под мотото: „Последвай живота” – ученически инициативи и
дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на
свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите
хора”. Целта на конкурсната сесия беше стимулиране на училищната активност за
организиране и провеждане на инициативи, даващи шанс за изява на младежката и
ученическа фантазия и креативност, качества и умения, ангажиращи свободното
време на децата и учениците като форма на превенция на рискови фактори.
Задължително условие беше предоставяне на възможност учениците сами да
формулират и реализират идеите си, свързани с основната цел. Комисия в състав: д-р
Елза Пачева – Началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Община
Плевен, Катя Божикова – Председател на ОбСНВ – Плевен, и Антоанета Мачева –
специалист в ПИЦ – Плевен, разгледа постъпилите предложения и предлага на кмета
на Община Плевен да бъдат подкрепени проектите на следните учебни заведения:
ДФСГ „Интелект”, НУ „Патриарх Евтимий”, ОУ „Лазар Станев”, ОУ „Валери Петров”, ОУ
„Петър Берон”, ЦПЛР – ЦУТНТ, СУ „Пейо Яворов”.
Общият размер на финансовите средства за подкрепа на одобрените проекти възлиза
на 6 364 лева, които бяха осигурени от перо „Издръжка”/”Разходи за външни услуги”
от бюджета на ОбСНВ – Плевен за 2018 година

Оказана методическа помощ за развитие на превенцията, в
общините, в които няма създадени комисии по наркотични
вещества, на територията на областта.
През 20018 година ОбСНВ и ПИЦ –
Плевен работиха активно с две
общински администрации по
посока на превенцията не само
сред млади хора, но и сред
специалисти от образователната
сфера: община Левски и община
Долна Митрополия.
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Обучение на педагогически специалисти от Левски бе проведено в началото на юни 2018г.
от екипа на ПИЦ – Плевен съвместно с Местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, като обучител бе психологът
Валентин Минков. Идеята бе да се реализират дейности, свързани с превенция
употребата на наркотични вещества, на база на конкретно изведен план. Първо бяха
събрани представители на институции, пряко ангажирани с проблема – МВР, Отдел
„Закрила на детето“, както и педагогическите съветници от училищата в Левски и найважното, което те заявиха като желание, бе провеждането на обучение на педагозите.

Изготвил:
Катя Божикова, Председател на ОбСНВ - Плевен
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