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1. Идентифицирани основни проблеми и нужди

Проблем  е планираното настаняване и мотивирането на зависимите клиенти, въпреки че те са едва 5% от всички
хоспитализации. Гаранции за трайни ремисии и ресоциализация е начинът, по който тези пациенти след това ще бъдат приети от
обществото – семейство, работа.

Поради чести рецидиви и провали екипите са неудовлетворени от резултатите. Характеровите и поведенчески отклонения на
зависимите, не ги правят любими пациенти. Близките имат нагласата за незабавна хоспитализация, без предварителна мотивация /често
единственият мотив е абстинентното състояние/, очакванията им се разминават с реалните възможности на екипите. Вероятността от
рецидиви при зависимите е голяма и почти е правило. Родителите се стремят да предоставят цялата отговорност на институцията и не
винаги сътрудничат пълноценно, бързо губят търпение и доверие в екипа и често стават жертва на самозвани лечители.

Родителите предпочитат безплатните,  работещи програми в град Добрич. Категорично отказват насочване за лечение към
лицензирани частни-платени програми.

Психиатричната помощ, в обхвата на която се включват и зависимостите се осъществява от “Център за психично здраве д-р
П.Станчев-Добрич” ЕООД. Зависимостите към психоактивните вещества са разстройства със сложна био-психо-социална генеза и се
отличават с хронично-рецидивиращ ход на протичане. Постигането на стабилна ремисия и трайно възстановяване изисква дълго време
и много епизоди на лечение. През 2019 г. в амбулаторията на ЦПЗ Добрич са потърсили лечение общо 9 лица със зависимост. От тях:
мъже- 9; жени-0. Стационарно лечение е проведено на 35 пациента, 35 са с хероинова зависимост от тях 33 мъже и 2 жени. С
алкохолна зависимост са лекувани 95 лица – 80 мъже и 15 жени. С друга (предимно опиятна) зависимост, лечение е търсено и
провеждано във функциониращите програми към Центъра.

За да отговори на нуждите Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, изгради
хоризонтална координация в посока предоставяне на услуги за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества. През
2009 г. стартира Общинска програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти за лица зависими към опиоиди. От месец
юни 2009 г. общо в Метадоновата програма е имало записани 247 зависими към опиати, към края на  2019 г. в програмата са останали
за лечение - 50 клиента, при капацитет 50 (съгласно разрешително за работа на Метадонава програма към ЦПЗ-Добрич, броят на
местата за зависими към опиоиди е намален от 70 на 50). От тях мъже-6, жени- 4. В програмата участват пълнолетни лица, всички са
български граждани. Броят на проведените индивидуални и групови психотерапевтични сесии общо е 640 с участието на 50 пациенти
от програмата и 18 родители и близки.

Дневна рехабилитационна програма с капацитет 20 души започна дейността си през 2011 г.. Център за психично здраве защити
програмата в НЦН на основание изискванията на Наредба № 8/07.09.2011 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни
програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.  Водещият приоритет на програмата е
свързан със структуриране на свободното време, професионална реализация, лични планове за трайни връзки и семейство.
Психотерапевтичната помощ е част от цялостния процес на рехабилитация, социално включване и превенция на изключването.
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Програмите са базирани в Център за психично здраве „Д-р П. Станчев” ЕООД – Добрич, ще продължат дейността си и през 2020
година.

Дейността на програмите за намаляване на вредите се регламентира от Закон за контрол на наркотичните вещества и
прекурсори, Глава Седма „Превенция на употреба, лечение и психосоциална рехабилитация на лица зависими или злоупотребяващи с
наркотични вещества”, както и от Наредба 7 за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата
на наркотични вещества от 07.09.2011 г.

В изпълнение на Общинската стратегия за борба с наркотиците на град Добрич, дейностите по превенция на инфекциозните
заболявания, водят до намаляване на здравните и социални щети. С цел поддържане на ниско ниво на заболеваемост сред тази
популация, всички пациенти преминали стационарно лечение в Център за Психично здраве-Добрич и клиенти на Метадоновата
програма, задължително се изследват за ХИВ/СПИН,  хепатит “С”, “В”.

През 2019 г. в град Добрич са регистрирани общо 1 случай с диагноза Вирусен хепатит тип В и 2 случая на  ХИВ инфекция.
Няма регистрирани случай на  Вирусен хепатит „С”

При изследване на кръводарители, на бременни, на лица по желание и по повод предстоящи интервенции за град Добрич са
регистрирани 22 лица с положителен резултат на HBsAg, и 21 лица, положителни на вируса на хепатит С.

През  2019 г. от служители на Дирекция „Медицински дейности” при РЗИ-Добрич, са реализирани 36 проверки в 18 аптеки на
територията на град Добрич, притежаващи лицензия за съхранение и продажба на лекарства, съдържащи наркотични вещества по
ЗКНВП, 1 проверка в ЦСМП – Добрич, 2 проверки в Диагностично- консултативните центрове и 4 проверки на Метадоновата
програма в Център за психично здраве „Д-р П. Станчев” ЕООД – Добрич.

I. Информация за извършените превантивни дейности и програми (годишен отчет)

Общински съвет по наркотични вещества – Добрич

1. 1
1
1

Име на
дейността/превантивн
ата програма

Дългосрочна общинска Програма „Превенция на рисково поведение в ранното образование – І-V
клас”

2. 2Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска
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3. Цели на дейността/
превантивната
програма Формиране на:

 Житейски умения;
 Основни ценности /състрадание, толерантност, неагресивност;
 Комуникативни умения;
 Отговорности;
 Емоционална интелигентност

4. Целева група Ученици от І-ви до ІV-ти клас (95брой представители на целевата група)

5. Оценка на нуждите Все повече нараства необходимостта от разширяване на хоризонталната общинска мрежа от обучени лица,
чрез въвеждане, изграждане и поддържане на интегрирани, устойчиви и ефективни превантивни програми,
целящи ограничаване на рисковото поведение сред децата. Въвеждането на програмата адресира един
сериозен пропуск на българската образователната система - липса на програми за първична превенция за
употреба на психоактивни вещества на ниво училище. Все още превантивната дейност се свежда до
еднократни инициативи на различни неправителствени организации, лекции от заинтересовани
институции, разпространяване на листовки и други материали. На ниво училище учениците не се обучават
системно за рисковете от употребата на ПАВ. Последиците от съществуващото състояние сред учениците
са тежки здравословни и социални проблеми за засегнатите семейства и обществото като цяло.
Обществеността се сблъсква с нарастваща агресивност от страна на подрастващите и шокиращи случаи на
престъпно поведение.
Програмата се изпълнява от 15 септември 2010г. Методиката е насочена към възрастовата група І-V клас и
включва 30 урочни плана за всеки клас, организирани в занятия от 30 минути с подробни инструкции за
водещия часовете и работни листа за учениците. Материалът е организиран в пет основни взаимосвързани
модула, които правят възможен плавния преход от една тема към друга и надграждайки върху предходните
уроци. Методиката се основава на принципа на придобиване на житейски умения и третира не само
употребата на ПАВ, но също така умения за комуникации, отговорност за собственото поведение.
Методиката  се реализира в часовете на класния ръководител и тези по самоподготовка и стартира в първи
клас. Наред с това програмата предвижда и достигане до родителите на децата в тази възрастова група с
информация и съвети.
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6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Обучени са петнадесет начални учители от десет общински училища
Двама старши специалисти ПИЦ

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Старши специалисти ПИЦ 2 95

Секретар на ОСНВ 1

8. Партньори
(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

Осем  учители, двама психолози и класни ръководители на учениците
СУ ”Любен Каравелов” и ОУ „Стефан Караджа”- Добрич. През 2020 г. ще стартира в ОУ „Христо Ботев” и
СУ „П. Р. Славейков”

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Използвани методи и реализирани дейности
Подготовка на визуални материали /снимки филми,
презентации и др./.
Разпечатване и подвързване на методическите
ръководства и учебните тетрадки за децата.
Провеждане на двудневен семинар, обучение на
лицата, които ще водят часовете.
Представяне на едногодишната програма за
превенция за І-V клас /30 урока по 30 мин./
методика и урочни планове.
Провеждане на занятията – по един урок седмично в
продължение на цялата учебна година.

Брой обхванати лица
Общо

95
Под 15 г.

95
15-18 г. 19-29 г. Над 29г.

Индивидуално консултиране 5 5
Семейно консултиране
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Групова работа

Телефонно и онлайн консултиране 5 5
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности

Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители
Лекари
Психолози -1
Социални работници -1
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

12. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

 Деца преминали през едногодишен курс на обучение / 95/.
 Нивото на участие и ръстът на интереса на учениците в класната стая.
 Предотвратяване на факторите, водещи до появата на рисково наркоманно поведение.
 Ограничаване на рисково наркоманно поведение, чрез развиване на индивидуалните

възможности на децата да работят в екип и да проявяват приятелски чувства.
 Повишаване на социалната адаптивност и емоционалната компетентност на децата.
 Задълбочаване представата за вредните за човека вещества и последиците от тяхната употреба.
 Формиране у децата от средното детство на трайно негативно отношение към вредните вещества

и нетърпимост към агресивно поведение.
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1.
Име на
дейността/превантивн
ата програма

Програма „Превенция на употреба на наркотици в училищата VІІІ-ХІІ клас”

2. Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Основната цел на програмата по здравно образование е учениците да придобият знания, да формират
положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват рисковото
поведение и овладяване на социално адаптивно поведение.
Основната цел на програмата по здравно образование е учениците да придобият знания, да формират
положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват рисковото
поведение и овладяване на социално адаптивно поведение.

4. Целева група Целевата група на програмата са учениците от VІІІ-ХІ клас, като най-ефективно и пълноценно Програмата
се реализира в СУ „Любен Каравелов”, СУ „Св. Кл. Охридски и СУ „Димитър Талев”.

5. Оценка на нуждите Общинската програма за превенция на употребата на наркотици в училищата е насочена към
разработването на ясна, ефективна и последователна превенция на употребата на наркотични вещства в
средните училища. В дългосрочен план проектът цели намаляване на рисковото поведение на младите хора
и повишаване на общественото съзнание, относно необходимостта от превръщането на училището и района
около него в среда, утвърждаваща принципите на здравословен начин на живот.
През месец октомври 2019 г. бяха посетени 7 Общински училища и Центрове за настаняване от семеен тип
със съдействието на директорите. Проведени са индивидуални разговори с директори, психолози и учители
за възможностите за прилагане на Общинските програми за превенция на употребата на наркотици в
училищата. Ръководствата на училищата, декларираха готовност и желание за сътрудничество. Проявен
интерес и заявка за нови срещи. Раздадени са превантивни материали.

 Създаване на умения за вземане на самостоятелни решения, за устояване на натиск от страна на
среда jd и за решаване на конфликти.

 Създаване на трайно сътрудничество между родители, ученици, учители и обществени
институции във възпитателния процес.
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6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Двама старши специалисти ПИЦ
Семинарно обучение на педагогически съветници.

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Секретар на ОСНВ
Старши специалисти ПИЦ

1
2

95

8. Партньори
(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

Директори, педагогически съветници-психолози, класни ръководители на учениците

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Използвани методи и реализирани дейности
За изпълнението на програмата са обучени 21
педагогически съветника. Шест от обучените
педагогически съветници са получили:
Ръководства за учителя, в които са представени
философията и теоретичните основи на програмата,
организацията на часовете и основните
интерактивни методи и техники на преподаване,
заложени в програмата.

 Методически разработки от VІІІ до
ХІІ клас

 Работни тетрадки за ученика за (VІІІ,
ІХ, Х, ХІ клас)

Програмата съдържа три модула:
– Модул личност и здраве.
– Модул здраве и сексуалност.
– Модул наркотици-рисково поведение.

Тя е базирана на личностно-центрирания подход –
фокусът в образователния процес е насочен към
личността на ученика.
Основен акцент е обучението в  социални умения на

Брой обхванати лица
Общо

95
Под 15 г.

95
15-18 г. 19-29 г. Над 29г.



9

учениците.
Представяне на методиката на програмата и

ръководства за учителите. Експертно подпомагане и
наблюдение за провеждане на  18 урочни часа.
Осигуряване на работни тетрадки на учениците.
Индивидуално консултиране 17 15 2
Семейно консултиране 17 17
Групова работа

Телефонно и онлайн консултиране 17 5 17
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности
Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители 19
Лекари
Психолози -1
Социални работници -1
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Ежегодни срещи и посещения на място в Общински училища и Центрове за настаняване от семеен тип  със
съдействието на директорите. Проведени са индивидуални разговори с директори, психолози и учители за
възможностите за прилагане на Общинските програми за превенция на употребата на наркотици в
училищата. Ръководствата на училищата, декларираха готовност и желание за сътрудничество. Проявен
интерес и заявка за нови срещи. Раздадени са превантивни материали.

12. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума – През 2019 г. по програмата
работихме с наличен ресурс.-Ръководствата  и
методиките на учителите бяха закупени при
стартирането на програмата-8 броя, както и работни
тетрадки за VІІІ-ми, ІХ-ти, Х-ти и ХІ клас.

Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)
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13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

На общинско ниво:
 Координиране на дейностите и подходите на институциите и организациите, които имат

отношение към превенцията на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен
начин на живот сред младите хора.

 Оказване на подкрепа (съобразно ресурсите на общината) на училищата, които прилагат
учебната програма.

 Иницииране на подкрепящи дейности на общинско ниво, насочени към оползотворяване на
структурния, ресурсен и професионален капацитет на общината с оглед постигане на
максимална ефективност.

На училищно ниво:
 Реализиране на извънкласни дейности, които подпомагат прилагането на ефективни

превантивни действия, посредством подобряване на комуникацията между учениците и
формиране на атмосфера на доверие и позитивна нагласа към здравословния начин на
живот.

1.
Име на
дейността/превантивн
ата програма

Дългосрочна Превантивно- спортно програма „Училище по карате”

2. Вид и обхват на
дейността/
програмата

Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
Х Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Намаляването на търсенето се осъществява основно, чрез разработване на програми за превенция на
употреба на наркотици, чрез спорт и туризъм.
Програмата стартира през месец януари 2007 г. Дванадесет ученици от пет училища на територията на
Община град Добрич тренират по осем астрономически часа на месец в продължение на девет месеца
(01.01.-30.06. и от 01.10.-31.12.19) всяка година. Програмата ще продължи изпълнението си и през 2020 г.

Цели:
 Да се  структурира и осмисля свободното време на учениците.
 Изграждане на добро възпитание, чрез спорт.
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 Неутрализиране на отрицателното влияние на улицата.

4. Целева група Ученици на възраст от 10-18 години

5. Оценка на нуждите  Подобряване на физическата дееспособност на учениците, пълноценно използване на свободното
им време и превенция срещу негативните явления в обществото.

 Създаване на мотивация в учениците за системно практикуване на физически упражнения и
спорт.

 Разширяване на достъпа на учениците до качествени спортни услуги и ефективно ползване на
спортните обекти.

 Предоставяне на възможност на спортните клубове за селекция на деца с перспективи за спортно
развитие и мотивиране на спортни специалисти.

 Подобрена визия на обществото за значението и ролята на спорта.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

И двамата треньори са с диплом за завършена спортно педагогическо образование в НСА - София

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Старши
треньор
Младши треньор

Брой-1
1

Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Секретар на ОСНВ 1 20 ученици

Партньори
(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

Превантивно информационен център и Карате клуб „Самурай” - Добрич с главен треньор Димитър
Христов (притежаващ лиценз с № 1-031-027/13.03.2003 г. от Министерството на физическото възпитание и
спорт) и Янко Соколов.

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Двадесет ученици от пет училища на територията
на Община град Добрич тренират карате по осем
астрономически часа на месец в продължение на
девет месеца (01.01.-30.06. и от 01.10.-31.12.18)
всяка година.
Всеки вторник и четвъртък от 18 до 19 часа в

Брой обхванати лица
Общо
20

Под 15 г.
10

15-18 г.
10

19-29 г. Над 29г.
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спортната зала на СУ
„Св. Св. Кирил и Методий” град Добрич 20 ученици
от пет училища на територията на Община град
Добрич, провеждат тренировки по карате (по 8
астрономически часа на месец).

Индивидуално консултиране
Семейно консултиране 20 20
Групова работа 20 20

Телефонно и онлайн консултиране
Оценка на риска
Социални дейности
Творчески дейности
Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители 2
Лекари
Психолози
Социални работници -1 социален педагог
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

КК „Самурай” е с безспорен авторитет на местно и национално ниво с участие в международни състезания
с много призове и държавни награди. Единствения клуб по карате на територията на Община град Добрич,
който притежава лиценз и респективно  предлага висок професионализъм и добри условия за провеждане
на безопасни тренировки на учениците.
Карате клуб „Самурай” - Добрич с главен треньор Димитър Христов - с безспорна репутация и
дългогодишна практика, притежаващ лиценз с № 1-031-027/13.03.2003 г. от Министерството на
физическото възпитание и спорт. Господин Димитър Христов притежава диплома от Национално спортна
академия с придобита специалност педагог и квалификация - треньор по карате. С богат професионален,
педагогически и социален опит, умение за работа с деца в риск. Христов отговорно и компетентно
изпълнява задълженията си не само като треньор, но и като педагог и възпитател. Втори треньор - Янко
Соколов (възпитаник на Димитър Христов).
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12. Бюджет на дейността/
програмата

За 2019 г. -2 700 лв. без ДДС Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

25 годишен юбилей - спортни мероприятия и 10 г.
„Училище по карате” – 2000 лв. с ДДС

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Индикатори свързани с учениците: Тяхната адаптивност към програмата, удовлетворението им от нея и
голям брой желаещи да се включат в програмата. Редовно присъствие на тренировките по тенис. Ръстът на
интереса на учениците в класната стая, подобряване на академичното им представяне, подобряване на
взаимоотношението им с техните учители и съученици.
Степента на тяхното участие в развитието на социални дейности в училищната общност и спортни
мероприятия организирани от Община град Добрич.
Юбилейни спортни мероприятия по повод 25 години от създаването на Карате клуб „САМУРАЙ” и 10
годишно ползотворно партньорство с Превантивно информационен център, създател на  „Училище по
карате”

1.
Име на
дейността/превантивн
ата програма

Дългосрочна превантивно-спортно програма „Училище по тенис”

2. Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
Х Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

 Създаване на условия и възможности за участие на деца  в безплатни спортни занимания в
свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност и
превенция на рисково поведение.

 Да се  структурира и осмисля правилно свободното време на учениците, изграждане на добро
възпитание, чрез спорт и неутрализиране на отрицателното влияние на улицата.

 Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието,
употребата на цигари алкохол и наркотици.
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4. Целева група Ученици на възраст от 8-18години

5. Оценка на нуждите Намаляването на търсенето се осъществява основно, чрез разработване на програми за превенция на
употреба на наркотици, чрез спорт и туризъм.
Програмата стартира през месец януари 2007 г. Дванадесет ученици от шест училища на територията на
Община град Добрич тренират по осем астрономически часа на месец в продължение на девет месеца
(01.01.-30.06. и от 01.10.-31.12.19) всяка година. Програмата ще продължи изпълнението си и през 2020 г.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Превантивно информационен център Добрич
Двама треньори по тенис.

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Секретар на ОСНВ
ПИЦ - Добрич

1
2

95

8. Партньори
(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

Двама треньори по тенис от „ИЗИДА” ООД

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Организационно, информационно и финансово
осигуряване на програмата. Изготвяне на
ежемесечен план-график на учениците трениращи
тенис, времетраене на тренировките, начална,
крайна дата и месец.
Всяка събота и неделя от 17/18 часа на кортовете на
„Изида” град Добрич 12 ученици от шест училища
на територията на Община град Добрич, провеждат
тренировки по тенис (по 8 астрономически часа на
месец).

Брой обхванати лица
Общо

12
Под 15 г.

5
15-18 г.

7
19-29 г. Над 29г.
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Индивидуално консултиране 12 5 7
Семейно консултиране 12
Групова работа
Телефонно и онлайн консултиране 12 12
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности
Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители 2
Лекари
Психолози
Социални работници -1
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

По повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотиците,
учениците  участваха в кампанията с турнир по тенис под надслов: „ Да чуем децата и младежите е първата
стъпка да пораснат здрави и защитени”. Участие в регионални на национални състезания.

12. Бюджет на дейността/
програмата

За 2019 г. – 2 160 лв. с ДДС Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

 Подобряване на физическата дееспособност на учениците, пълноценно използване на свободното
им време и превенция срещу негативните явления в обществото.

 Създаване на мотивация в учениците за системно практикуване на физически упражнения и
спорт.

 Разширяване на достъпа на учениците до качествени спортни услуги и ефективно ползване на
спортните обекти.

 Предоставяне на възможност на спортните клубове за селекция на деца с перспективи за спортно
развитие и мотивиране на спортни специалисти.

 Подобрена визия на обществото за значението и ролята на спорта.
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 Реализиране на извънкласни дейности, които подпомагат прилагането на ефективни превантивни
действия, посредством подобряване на комуникацията между учениците и формиране на
атмосфера на доверие и позитивна нагласа към здравословния начин на живот.

1.
Име на
дейността/превантивн
ата програма

Лятна кампания „Превенция на предлагането на наркотични вещества”
Организационно, административно и финансово обезпечаване на „Доставка на аерозолни продукти
за откриване и идентификация на наркотични вещества“

2. Вид и обхват на
дейността/
програмата

Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
Х Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

 Намаляване на предлагането. Ограничаване разпространението на наркотици..

 Ограничаване на криминогенните прояви.

 Намаляване на пътно транспортните произшествия, вследствие употреба на психоактивни
вещества.

4. Целева група Водачи на моторни превозни средства и криминогенен контингент.
5. Оценка на нуждите В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и провеждане на национална политика на

местно ниво, Превантивно-информационен център работи по изпълнение на стратегическата задача –
намаляване на предлагането. С цел ограничаване на разпространението на наркотици в град Добрич
активно си сътрудничим с Първо РУ на МВР град Добрич. От шест години ежегодно провеждаме Лятна
кампания по превенция на предлагането на наркотични вещества. През 2019 г. от май до октомври
проведохме съвместно кампания за ограничаване разпространението на наркотични вещества с цел
превенция на криминогенната обстановка и на пътно транспортни произшествия. Община град Добрич
финансово обезпечи закупуването на аерозолни продукти (полеви тестове) – Комбиниран тип „D4D 100“ –
два броя и Съдържател с 50 броя тест хартия 630 –четири броя на стойност – 1324.80 лева с ДДС
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6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

1
2

95

8. Партньори
(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

През лятната ваканция, учениците са много уязвими
към рисково поведение, тъй като често остават без
контрола на възрастни, някои от тях работят през
лятната ваканция. Близостта до летните курорти,
увеличава риска и нараства опасността да се подадат
на  изкушението да употребят наркотични вещества.
Служителите на Първо РУ на МВР бяха улеснени
при изпълнение на служебните си задължения, тъй
като разполагаха с достатъчно бройки полеви
тестове. Имаха възможност да тестват  по-голям
брой лица с рисково поведение в град Добрич.
Водачи на МПС с рисково поведение, след доказана
употреба на наркотични вещества с полеви тестове,
улесни служителите на реда за предприемане на
следващи ефективни мерки срещу тях.

Брой обхванати лица
Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29г.

Индивидуално консултиране
Семейно консултиране
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Групова работа

Телефонно и онлайн консултиране 12 12
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности

Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители                           2
Лекари
Психолози
Социални работници -1
Полицаи – Всички служители на Първо РУ-(криминална и охранителна полиция) и от
една година Общинска полиция
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Вече шеста година ежегодно провеждаме летни кампании с Първо РУ на МВР Добрич

12. Бюджет на дейността/
програмата

За 2019 г.  Община град Добрич финансово обезпечи
закупуването на аерозолни продукти (полеви
тестове) – Комбиниран тип „D4D 100“ – два броя и
Съдържател с 50 броя тест хартия 630 –четири броя
на стойност – 1324.80 лева с ДДС.
За 2019 г.

Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Ограничаване на криминогенните прояви и намаляване на пътно транспортните произшествия, вследствие
употреба на психоактивни вещества.
Заложени индикатори за измерване на резултатите:
Брой  лица с криминогенни прояви, вследствие употреба на наркотични вещества.
Брой водачи на МПС, употребили наркотични вещества.
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При изпълнение на общинската политика по намаляване на предлагането на психоактивни вещества на територията на Община
град Добрич през 2019 г. служителите на Първо РПУ-Добрич, регистрират 217 полицейски задържания на лица, от тях
закононарушения за трафик-0, употреба-205 и за разпространение-12. Иззетите количества и видове наркотични вещества са както
следва:

- 85 броя залавяния със заловено количество -0, 55214 кг. Марихуана;
- 21 броя залавяния със заловено количество- 0,04533 кг. Хероин;
- 67 броя залавяния със заловено количество- 0,23103 кг. Амфетамини;
- 6 брой залавяния  със заловено количество 6 таблетки Екстази;
- 3 брой залавяния със заловено количество 0.01198кг. Кокаин

Във връзка с регистрираните задържания, прокуратурата е сезирана за 228 случая за притежание на наркотични вещества и
извършени престъпления по чл.354а от НК.

На територията на град Добрич към настоящият момент най-често разпространяващите  наркотични вещества са марихуана,
като се наблюдава  леко увеличаване употребата на  синтетични наркотици – екстази и амфетамини. Това се потвърждава от
извършените проверки, регистрираният заявителски материал и постъпилата информация.

През 2019 г. Окръжна  прокуратура в гр. Добрич е сезирана общо за 228 случая. Започнатите процедури от прокуратурата са 4
досъдебни производства за престъпления по чл.354а от НК . 53 обвинения са отпаднали поради липса на доказателства. Обвиненията
стигнали до съда са 49. С влезли в сила присъди по тях дела през 2018г. са съдени 54 лица, свързани с употреба, държане,
разпространение и отглеждане на наркотични вещества. Предприетите санкции  са както следва:

-Брой предадени на съд лица за употреба-62, разпространение и държане-14р.(76)
-Брой осъдени лица с влязла сила присъда за употреба -61, разпространение-14 (75)
-Брой водени дела в съда по актове внесени от прокуратурата за употреба-64, държане, разпространение-14бр.(78)
-Брой приключили дела с влязла в сила осъдителна присъда за употреба-61, държане, разпространение -14бр.(75)
-Брой в.с. ефективни присъди (затвор)за употреба – 6 бр. държане, разпространение-8 бр.(14)
-Брой в.с. условни присъди за употреба – 13 бр. държане, разпространение-6 бр.(19)
-Брой в.с. присъди за обществено полезен труд (обществено порицание и глоба – 47 за употреба бр.
Трудно могат да се демонстрират непосредствените ползи от превенцията, защото те стават факт, след продължителни

натрупвания във времето. Трудно можем да устояваме на постоянния  натиск да показваме резултати от ежедневната си работа.
Вземането на решения от младите хора е комплексен процес, който е силно повлиян от взаимодействията с връстниците и начина на
възприемане на социалните норми.
Реализирането на дейностите е целево финансирано от:
1.Министерство на здравеопазването
2.Общински бюджет на Община град Добрич.
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При изпълнение на общинската политика по намаляване на предлагането на психоактивни вещества на територията на Община
град Добрич през 2018 г. служителите на Първо РПУ-Добрич, регистрират 259 полицейски задържания на лица, от тях
закононарушения за трафик-0, употреба-237 и за разпространение-22. Иззетите количества и видове наркотични вещества са както
следва:

- 150 броя залавяния със заловено количество -992.58 гр. Марихуана;
- 12 броя залавяния със заловено количество- 9.4 гр. Хероин;
- 94 броя залавяния със заловено количество- 163.22гр. Амфетамини;
- 3 брой залавяния  със заловено количество 13 таблетки Екстази;
- 1 брой залавяния със заловено количество 0.4 гр. Кокаин

Във връзка с регистрираните задържания, прокуратурата е сезирана за 228 случая за притежание на наркотични вещества и
извършени престъпления по чл.354а от НК.

На територията на град Добрич към настоящият момент най-често разпространяващите  наркотични вещества са марихуана,
като се наблюдава  леко увеличаване употребата на  синтетични наркотици – екстази и амфетамини. Това се потвърждава от
извършените проверки, регистрираният заявителски материал и постъпилата информация.

През 2018г. Окръжна  прокуратура в гр. Добрич е сезирана общо за 228 случая. Започнатите процедури от прокуратурата са 4
досъдебни производства за престъпления по чл.354а от НК . 53 обвинения са отпаднали поради липса на доказателства. Обвиненията
стигнали до съда са 49. С влезли в сила присъди по нак. дела през 2018г. са съдени 54 лица, свързани с употреба, държане,
разпространение и отглеждане на наркотични в-ва. Предприетите санкции  са както следва:

-Брой съдени лица за употреба-33, разпространение и държане-21 бр.(54)
-Брой осъдени лица за употреба-31, държане, разпространение-21 бр.(54)
-Брой водени дела за употреба-31, държане, разпространение -3бр.(34)
-Брой приключили дела за употреба-29, държане, разпространение -3бр.(32)
-Брой приключили дела с присъди за употреба–29бр., държане, разпространение-21 бр.(50)
-Брой ефективни присъди (затвор)за употреба – 6 бр. държане, разпространение-10 бр.(16)
-Брой условни присъди за употреба – 6 бр. държане, разпространение-11 бр.(17)
-Брой приключили дела без присъда – 0 бр.
Няма наложени присъди за обществено полезен труд и пробации.
Трудно могат да се демонстрират непосредствените ползи от превенцията, защото те стават факт, след продължителни

натрупвания във времето. Трудно можем да устояваме на постоянния  натиск да показваме резултати от ежедневната си работа.
Вземането на решения от младите хора е комплексен процес, който е силно повлиян от взаимодействията с връстниците и начина на
възприемане на социалните норми.
Реализирането на дейностите е целево финансирано от:
1.Министерство на здравеопазването
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2.Общински бюджет на Община град Добрич.

II. Оказана методическа помощ за развитие на превенцията, в общините, в които няма
създадени комисии по наркотични вещества, на територията на областта.

1.
Име на
дейността/превантивн
ата програма

„Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”
Община град Тервел

2. Вид и обхват на
дейността/
програмата

Х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
Х Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Повишаване информираността на служителите на МКБППМН по отношение на видовете наркотични
вещества и тяхното въздействие. Запознаване  с процедурата за разпознаване на лица с разстройства или с
риск от поява на разстройства преди започване на явните проявления.
Специалистите ще могат да цитират данни относно точността на скрининга за установяване на употребата
на ПАВ и да избират подходящия скрининг инструмент в зависимост от условията. Ще могат да провеждат
беседи с цел скрининг и бърза оценка. Ще могат да обучават други колеги за придобиване на тези умения.

4. Целева група Петнадесет служители на Община град Тервел (МКБППМН, здравни специалисти, учители и ученици).

5. Оценка на нуждите По инициатива на МКБППМН към Община град Тервел се проведе представително социологическо
проучване със съдействието на Национален фокусен център (НФК) на 120 ученици и обучение на поискана
от тях тема: ”Техники за скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”. В обучението
взеха участие служители към МКБППМН, учители, здравни специалисти.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Пет обучителни часа
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7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Секретар на ОСНВ град Добрич
Секретар на МКБППМН в град Тервел

1
1

15

8. Партньори
(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

МКБППМН в община град Тервел

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Темата на обучението беше „Техники за скрининг,
ранни и кратки интервенции и насочване към
лечение”. На участниците в обучението бяха
раздадени превантивни материали и регистрационни
форми, запознати бяха с анкетнити карти и начина
по който ще протече проучването.  По отношение на
съдържанието - кратко въведение за ситуацията в
страната и регион Добрич по отношение употребата
на наркотични вещества. Следващата част бе
посветена на видовете вещества по групи. Запознати
бяха с причините за ранната намеса, тъй като
рисковата и проблемна употреба на веществата е
често срещана. Повечето засегнати не получават
интервенция или лечение, поради това ранното
идентифициране и ранната интервенция могат да
предотвратят негативни ефекти, да подобрят
резултатите от провежданото лечение и да спестят
средства. Обработени са анкетни карти и изпратени
за анализ до Национален фокусен център (НФК)

Брой обхванати лица
Общо

18
Под 15 г. 15-18 г.

3
19-29 г. Над 29г

15

Индивидуално консултиране 3 3
Семейно консултиране
Групова работа
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Телефонно и онлайн консултиране 11 11
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности
Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители -5
Лекари
Психолози -1
Социални работници -1
Полицаи -
Други (посочете) трима родители

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

12. Бюджет на дейността/
програмата

Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

 Задълбочаване представата за вредните за човека вещества и последиците от тяхната
употреба.

 Повишаване информираността на служителите на МКБППМН, относно  фактори и признаци
на рисково поведение , вследствие употреба на психоактивни вещества.
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III. Копия от отчетите на ПИЦ към председателя на ОбСНВ
Превантивно информационен център Община град Добрич

14.
1
1
1

Име на
дейността/превантивн
ата програма

Отбелязване Денят на доброто с деца от IIв клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

15. 2Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

16. Цели на дейността/
превантивната
програма

Децата да проявяват доброта и толерантност към околните.
Запознаване с доброволчеството и мисията, която то изпълнява.

17. Целева група Деца от начален курс.
18. Оценка на нуждите Децата да имат добро отношение един към друг и с готовност да даряват безвъзмездно своя труд и време.

19. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Не

20. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Специалист ПИЦ 2 2 25
21. Партньори

(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

Доброволци от НПО „Зелен пламък“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

22. Методи на работа,
видове дейности и

Използвани методи и реализирани дейности
Беседа-разговор

Брой обхванати лица
Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29г.
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интервенции
Индивидуално консултиране
Семейно консултиране
Групова работа 25 25

Телефонно и онлайн консултиране
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности

Други

23. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители 1
Лекари
Психолози
Социални работници
Полицаи
Други (посочете)

24. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Публикации във фейсбук страницата на училището и на ПИЦ Добрич.

25. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

- -

26. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Да

1. 1
1
1

Име на
дейността/превантивн
ата програма

Отбелязване Денят на розовата фланелка с деца от ОУ „Стефан Караджа“
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2. 2Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Децата да проявяват доброта и толерантност към околните, да откриват положителните качества у всеки.

4. Целева група Деца от начален курс.

5. Оценка на нуждите Децата да имат добро отношение един към друг и да уважават различията в другите.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Не

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Специалист ПИЦ 2 86
8. Партньори

(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

ОУ „Стефан Караджа“

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Използвани методи и реализирани дейности
Беседа-разговор, ролеви игри

Брой обхванати лица
Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29г.

Индивидуално консултиране
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Семейно консултиране
Групова работа 86 86
Телефонно и онлайн консултиране
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности

Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители
Лекари
Психолози
Социални работници
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Публикации във фейсбук страницата на училището и на ПИЦ Добрич.

12. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

- -

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Да
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1. 1
1
1

Име на
дейността/превантивн
ата програма

Общинска превантивна програма „Наркотиците – митове и реалности“

2. 2Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Изграждане на устойчиво поведение към наркотиците чрез добра информираност за рисковете и вредите от
тях. Обсъждане на алтернативи за свободното време.

4. Целева група Ученици от 7. до 11. клас.
5. Оценка на нуждите Устойчиво поведение срещу изкушенията на наркотиците.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

-

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Специалист ПИЦ 2 364
8. Партньори

(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

ЧПГТП "Райко Цончев"
СУ „Св. Климент Охридски“
ПГ по туризъм „П. К. Яворов“

ЦНСТ Добрич
СУ „П. Р. Славейков“

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Използвани методи и реализирани дейности
Беседа-разговор

Брой обхванати лица
Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29г.

Индивидуално консултиране
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Семейно консултиране
Групова работа 382 48 334
Телефонно и онлайн консултиране
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности
Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители
Лекари
Психолози
Социални работници
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Публикации във фейсбук страницата на училищата и на ПИЦ Добрич.

12. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

- -

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Да

1. 1
1
1

Име на
дейността/превантивн
ата програма

Участие в Общинска кампания „Бъди здрав“ по повод „Седмица на здравето“:
- Поход за здраве;
- Спортно ориентиране;
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- Хепанинг, анимация и юбилейно честване на ОУ „Н. Й. Вапцаров“
2. 2Вид и обхват на

дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Насочване на децата към по-здравословен начин на живот чрез спорт и туризъм.

4. Целева група Деца от начален и прогимназиален курс.
5. Оценка на нуждите Децата да усетят ползите от активното движение сред природата и чистия въздух, и да се стимулира

желанието за повече спорт и дейности на открито.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Не

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Специалист ПИЦ 2 360
Експерти от Община гр. Добрич 10
Спортни дейци 5

8. Партньори
(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

- Поход за здраве – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ЦНСТ Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“

- Спортно ориентиране – Клуб по спортно ориентиране „Добротица“, Клуб по спортно ориентиране
Търговище, ОУ „Стефан Караджа“, Спортно училище „Г. С. Раковски“, ОУ „Хан Аспарух“

- Хепанинг и анимация – ОУ „Н. Й. Вапцаров“

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Използвани методи и реализирани дейности
игри

Брой обхванати лица
Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29г.

Индивидуално консултиране
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Семейно консултиране
Групова работа 363 363

Телефонно и онлайн консултиране
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности
Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители
Лекари
Психолози
Социални работници
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Публикации във фейсбук страниците на училищата, Община град Добрич, ПИЦ Добрич и местните медии.

12. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

- Поход за здраве и спортно ориентиране – 825
лв.

- Хепанинг и анимация – 350 лв.

Общински бюджет

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Да

1. 1
1
1

Име на
дейността/превантивн
ата програма

Отбелязване Денят на детето – 1-ви Юни
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2. 2Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Чрез методите на изобразителното изкуство децата да съумяват да изразяват своите чувства и емоции

4. Целева група Деца в неравностойно положение.
5. Оценка на нуждите Стимулиране нуждите за себеизразяване чрез методите на изобразителното изкуство.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Не

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Специалист ПИЦ 2 23
8. Партньори

(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

ЦНСТ 1 и 2

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Използвани методи и реализирани дейности Брой обхванати лица
Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29г.

Индивидуално консултиране
Семейно консултиране
Групова работа

Телефонно и онлайн консултиране
Оценка на риска
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Социални дейности

Творчески дейности 23 15 8

Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители
Лекари
Психолози
Социални работници
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Публикации във фейсбук страницата на ПИЦ Добрич и отразяване от местните медии.

12. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

105,30 лв. Общински бюджет

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Да

1. 1
1
1

Име на
дейността/превантивн
ата програма

Отбелязване 26 Юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици
- Изложба „Деца, изкуство, спорт срещу дрогата“;
- Зумба парти.

2. 2Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция

☐Национална
☐Регионална
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☐Индикативна превенция ☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Да се привлече вниманието на обществеността към нарастващия проблем с употребата на психоактивни
вещества.

4. Целева група Деца в училищна възраст.

5. Оценка на нуждите Чрез изкуство и спорт децата да изразят своите представи за наркотиците.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Не

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Специалист ПИЦ 2 45
Зумба инструктор 1
Секретар на МКБППМН 1
Експерти Община гр. Добрич 3

8. Партньори
(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

МКБППМН, Общински училища, ЦНСТ

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Използвани методи и реализирани дейности Брой обхванати лица
Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29г.
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Индивидуално консултиране
Семейно консултиране
Групова работа
Телефонно и онлайн консултиране
Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности 45 36 9

Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители 3
Лекари
Психолози
Социални работници 2
Полицаи
Други (посочете)

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Публикации във фейсбук страницата на училищата, Община гр. Добрич, ПИЦ Добрич и медии.

12. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

- 95 лв. Общински бюджет

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Да

1. 1
1
1

Име на
дейността/превантивн
ата програма

Обучение на ромски медиатори и специалисти от Общностен център за семейна подкрепа
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2. 2Вид и обхват на
дейността/
програмата

х Универсална превенция (кампании, обучения и др.)
☐Селективна превенция
☐Индикативна превенция

☐Национална
☐Регионална
☐Областна
Х Общинска

3. Цели на дейността/
превантивната
програма

Специалистите да се запознаят с психоактивните вещества и последиците от тях.

4. Целева група Ромски медиатори и социални работници.
5. Оценка на нуждите Повишаване информираността за психоактивните вещества.

6. Преминати обучения
от екипа на
програмата

Не

7. Екип на дейността/
програмата

Специалност / Позиция Брой Брой
доброволци

Брой представители на целевата
група

Специалист ПИЦ 2 17
8. Партньори

(организации и/или
специалисти)
Международно
сътрудничество

Общностен център за семейна подкрепа

9. Методи на работа,
видове дейности и
интервенции

Използвани методи и реализирани дейности
Беседа-разговор

Брой обхванати лица
Общо Под 15 г. 15-18 г. 19-29 г. Над 29г.

Индивидуално консултиране
Семейно консултиране
Групова работа 17 17
Телефонно и онлайн консултиране
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Оценка на риска
Социални дейности

Творчески дейности
Други

10. Брой обхванати
специалисти
(обучения,
консултации и др.)

Учители
Лекари
Психолози
Социални работници 15
Полицаи
Други (посочете) - медиатори 2

11. Популяризиране на
дейността/
програмата в
общността

Публикации във фейсбук страницата на ПИЦ Добрич.

12. Бюджет на дейността/
програмата

Усвоена сума Източник на финансиране (общински бюджет, МС,
друго)

- -

13. Резултати от
направената оценка
на ефективност

Да

Приет с решение № 5-30 от 28.02.2020 година
на Общински съвет град Добрич.


