
ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ  „ПРЕВЕНЦИИ“

Превантивен център 
„Младост“

www.prevencii.com

Форми на помощта:

Консултациите са безплатни
за деца и родители

и се осъществяват от екип към дирекция 
„Превенции“, Община Варна; лекар – специалист 

по проблеми, свързани с наркотици; 
психолози-психотерапевти; педагог - специалист 

по изобразителни и приложни изкуства.

Информация и записване:
Всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 ч.

гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“
кв. „Трошево“, бл. 50

Телефони: 0887 020 223; 052 820 751

Индивидуално консултиране на 
деца и родители.

Фамилно консултиране на 
родители и широкия семеен кръг.

Групово терапевтично 
консултиране на деца.

Групово терапевтично 
консултиране на родители.

Арт-ателие за деца. 



В забързаното ежедневие, все по-често 
се питаме - какво ли кара децата:

Превантивен център „Младост“ 
предоставя на РОДИТЕЛИТЕ 

възможността:

Превантивен център „Младост“ 
предоставя на ДЕЦАТА 

възможността:

- да се гневят без причина;
- да не намират общ език с връстници;
- да се затварят в себе си, без 
желание да споделят;
- да не им пука от нищо;
- да избират компютъра пред живия 
контакт;
- да бягат от часове, от дома, от 
задължения;
- да избират „лоши“ компании;
- да посягат към алкохол и наркотици;
- да не слушат и зачитат родителите 
си …

• да бъдат изслушани;
• да бъдат консултирани по конкретен 
проблем или насочени към подходящ 
специалист, институция;
• в поредица от срещи да повишат 
своите социално-психологически 
познания;

- свободно да изразяват и 
преработват потиснати емоции, 
желания, чувства на страх, агресия, 
вина, тревога;
- да събудят творческите си заложби 
– музика, танц, песен, рисуване, 
писане, моделиране, проектиране, 
актьорски умения и др.;
- да изграждат добри приятелства с 
връстници;
- да придобиват опит в различни 
социални роли – у дома, в училище, на 
улицата, в интернет, в отбора, в 
школата ..

• да открият алтернативни начини за 
общуване с детето и други членове на 
семейството;
• да бъдат подпомогнати в 
разрешаването на конфликтни 
ситуации с детето;
• да придобият по-висока увереност в 
изпробване на различните родителски 
роли и модели на възпитание;
• да участват в обучения за родители 
по конкретна тема.

  Превантивен център 
„Младост“ предоставя помощ 
и подкрепа на семейства в 
риск, възникнал от нарушения 
контакт между деца и 
родители.


