Обучения
Основната цел е да се повиши капацитетът на лицата и организациите, ангажирани с намаляване търсенето на психоактивни вещества.

Община Варна
Дирекция „Превенции”
Ежегодно се обучават
над 300 специалисти
(лекари, учители, педагогически съветници,
психолози, социални
работници, доброволци и др.)

бул.”Цар Освободител” №27
тел.052/ 820 677

Превантивно-информационен
център „Младост”
бул. „Вл.Варненчик” бл.50
052/820 751, 052/985 099

ЦСП „Вл.Варненчик”

(ж.к.” Вл.Варненчик”, до бл.20)
052/820 753

ЦСП „Приморски”
(ул.”Цимерман №33)
052/820 754

Информационно-обучителен
център „Чайка”

Проучвания
Представително социологическо проучване сред пълнолетното
население на град Варна за оценка на разпространението на незаконни наркотици;
• Представително социологическо проучване за разпространение
на употребата на незаконни наркотици сред ученици 9-10 клас от
варненските училища;
• Проучване „Профил на лицата с проблемна употреба на наркотици, обхванати в програми за намаляване на вредите, стационарни
и амбулаторни медицински услуги”;
• Представително социологическо проучване на тенденциите, свързани с употребата на тютюн и алкохол сред ученици 15-18 г.
• Качествено проучване за разпространението на употребата на незаконни наркотици сред ученици.

ж.к. „Чайка” № 170
052/820 748

•

www.varna.bg
www.prevencii.com

Община Варна
Общинска политика
за намаляване
на търсенето
на наркотици

Структури

•

Програма „Училищно базирани
клубове за превенция на
рисковото поведение по метода
„връстници обучават връстници”
Основна цел на програмата е формиране на ефективни екипи от ученици, работещи в училищната общност по метода „връстници обучават
връстници”.
Обхват  за 2013 г. – 8  клуба, 160 членове, възраст 14-18 г.

•

Програма за ранна интервенция на
деца с експериментална употреба
на наркотици и/или проблемна
употреба на алкохол
Програмата е организирана методологично като индикативна превенция с фокус върху фамилната система.  Целевата група включва
деца, употребяващи психоактивни вещества (алкохол, наркотици,
медикаменти без лекарско
предписание), без данни
за изпълнени критерии за
зависимост или вредна
употреба съгласно МКБ 10
и идентифицирани с висок
риск от развиване на зависимо поведение.
Реализира се в център към
дирекция „Превенции” от
мултидисциплинарен екип.

Общински съвет по наркотичните вещества
• Колективен орган с основна задача определяне на политиките по
превенция на употребата на психоактивни вещества;
• Съставен е от ръководителите на институции и организации, които
работят за намаляване на търсенето и предлагането на наркотици.

Дирекция „Превенции”
Изпълнява общинската политика по превенция на наркоманиите. Към
нея функционират няколко центрове, специализирани в превенция на
социалнозначими проблеми сред децата и младите хора. Дейностите
се осъществяват на базата на „Програма за превенция на рисковото
поведение сред деца и млади хора”. Програмата се разработва за
всяка година въз основа на предварителни проучвания и анализ на
проблемната ситуация и в съответствие с приетите политики на отговор.

Програми
•

Програма за превенция
на употребата на
психоактивни вещества
сред ученици 15-18 г.
Реализира се в 10 часа от
специално обучени учители.
Супервизията се осъществява от експерти на дирекция „Превенции”.
Обхват за 2013 г. – 9 училища, 3936 ученици.

•

Програма за превенция на употребата на алкохол и тютюневи
продукти сред ученици 12–14 г.
Реализира се в 5 часа от специално обучени учители. Супервизията се осъществява от експерти на дирекция „Превенции” и екип
от Педагогически факултет към Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”.
Обхват за 2013 г. – 19 училища, 2 710 ученици.

•

Грантова програма за финансиране
на проекти на НПО за превенция на рисково поведение сред
деца и млади хора
За 13 години, през които се реализира програмата, са финансирани и осъществени
140 проекта на стойност 180 000 евро.

•

Програма за структурирана поведенческа
модификация в резидентна среда, предназначена за младежи
със зависимост към опиати
Програмата се  осъществява от Православен център за духовно обгрижване „Св. Боян Енравота” към Варненска и Великопреславска
митрополия. Капацитетът на програмата e 20 места, като продължителността на престоя е между една и три години.
Екип – седем терапевти и консултанти, преминали специализирани
обучения и тренинги.
Ежегодно финансово
подпомагане от Община Варна, дирекция „Превенции”.

Кампании
•

Кампания „Не
шофирай, ако си
пил!”
Провежда се ежегодно през месец май.
Осъществява се в
партньорство с варненските училища,  полиция, местни телевизии и радиостанции,
молове, рекламни агенции, развлекателни
заведения,  транспортни и застрахователни фирми,  НПО и др.

•

Кампания „Лято без риск”
Провежда се ежегодно през летните месеци, като стартира на 26-ти юни - Международния ден за борба с наркоманиите.
Осъществява се в градски зони, свързани с отдих и забавление на
младите хора (плажове, паркове, дискотеки, музикални клубове, атракциони, партита на открито и др.). Кампанията  се реализира от
Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции” в партньорство с неправителствени организации и доброволци.

