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ИНДИКАТИВНА 
ПРЕВЕНЦИЯ  
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УПОТРЕБЯВАЩИ ПАВ 

2016 
 



Целева група 
 студенти и младежи от 18 до 25г. експериментиращи и/или употребяващи 

различни видове ПАВ и в риск от развиване на зависимости (ПАВ, алкохол, 
хазарт) 

Цели на програмата 
 Намаляване на риска от вредната употреба и развитие на синдром на 

зависимост към наркотични вещества 

 Прекратяване на употеребата 

 Развитие на алтернативи на поведението, свързано с уптребата на нарктични 
вещества 

 Развиване на вътрешния ресурс на младия човек 

Дейности към програмата 
 Индивидуално консултиране 

 Работа с родители и близки 

 Групова работа (дискусионни клубове) 

 Телефонно консултиране 

 Образователно-информационни семинари за студенти 

 Сътрудничество с висши учебни заведения и студентски съвети 

 Креативни и културни дейности (конкурси, изложби, концерти с участие на 
студенти-доброволци за популяризиране на каузата и дейността на центъра) 

 Изработване на информационни и рекламни материали 

 

 











Благодарим на участниците в днешната среща на групата за 
дискусии „Свобода и Смисъл“. Темата за партньорските отношения, 
стереотипите, ролите насилник-жертва, гонещ-бягащ, доминацията и 
потиснатите чувства поставиха пред участниците въпросът за 
човешкото достойнство и цената на компромиса. Къде съм Аз, моите 
граници и очаквания към Другия. По заявка от самите участници 
темата за следващата дискусия ще бъде под мотото  „Сприятелявай 
се с хора, които искат най-доброто за теб“.  
 
Следващата среща ще се проведе на 15 май от 16:00. Добре дошъл е 
всеки, който уважава различното мислене, не съди и не етикетира 
другите, стреми се към развиване на личността си търсейки.  



 
ИНДИКАТИВНА 

ПРЕВЕНЦИЯ  
ЗА УЧЕНИЦИ,  

СТУДЕНТИ И МЛАДЕЖИ 
ЕКСПЕРИМЕНТИРАЩИ ИЛИ 

УПОТРЕБЯВАЩИ ПАВ 

2019 
 



Целева група 
 Ученици, студенти и младежи от 14 до 25г. експериментиращи и/или употребяващи 

различни видове ПАВ и в риск от развиване на зависимости (ПАВ, алкохол, хазарт) 

Цели на програмата 
 Намаляване на риска от вредната употреба и развитие на синдром на зависимост към 

наркотични вещества 

 Прекратяване на употеребата 

 Развитие на алтернативи на поведението, свързано с уптребата на нарктични вещества 

 Развиване на вътрешния ресурс на младия човек 

Дейности към програмата 
 Индивидуално консултиране 

 Работа с родители и близки 

 Групова работа (дискусионни клубове; родителки групи) 

 Телефонно консултиране 

 Образователно-информационни семинари за студенти, ученици, родители, училищни 
специалисти 

 Сътрудничество с училищни специалисти, висши учебни заведения и други институции 
(ДПС към РУ на МВР, Държавна агенция за закрила на детето и МКБППМН на 
територията на гр. Соофия 

 Креативни и културни дейности (конкурси, изложби, концерти с участие на студенти-
доброволци за популяризиране на каузата и дейността на центъра) 

 Изработване на информационни и рекламни материали 

 

 





Групата „Как да станеш Свръхчовек“ е създадена от участниците в 
обучителния семинар по зависимости 2019/2020 към ПИЦ по ПН – 
София. Участниците са студенти по психология в Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“. Семинарът се реализира по 
програма за „Индикативна превенция за ученици, студенти и 
младежи, експериментиращи или употребяващи ПАВ“. Желаещите 
ученици и студенти могат да се присъединят към каузата чрез 
доброволческа дейност и участие в групова работа. 
Свръхчовекът е този, който не позволява на неприятните 
обстоятелства и собствените му дефицити да го сломят. 
🌻Това е философски клуб, в който може свободно да се размишлява, 
да се обсъжда и да се споделят идеи и преживявания. Всички теми са 
позволени, от смисъла на живота, през красотата, любовта и 
изкуството, до смъртта. Нито една идея не е нито маловажна, нито 
недосегаема. Споделяйте всичко, което ви кара да почувствате нещо, 
всичко което резонира във вас. Мисли, цитати, статии, картини, 
музика, филми и т.н. Единствено не се толерират предразсъдъци, 
обиди и омраза.🌻 







ИНДИКАТИВНА 
ПРЕВЕНЦИЯ  

ЗА ЮНОШИ И МЛАДЕЖИ 
ЕКСПЕРИМЕНТИРАЩИ  

ИЛИ УПОТРЕБЯВАЩИ С 
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

2022 



Цели на програмата 
• Помощ и подкрепа за юноши и младежи от 14 до 29 г. 

експериментиращи и/или употребяващи различни видове ПАВ 
и в риск от развиване на зависимости (ПАВ, алкохол, хазарт); 

• Помощ и подкрепа за родители и близки на юноши и младежи  
експериментиращи и/или употребяващи различни видове ПАВ 
и в риск от развиване на зависимости (ПАВ, алкохол, хазарт); 

• Намаляване на риска от вредната употреба и развитие на 
синдром на зависимост към наркотични вещества; 

• Прекратяване на употребата; 

• Превенция от рецидив при развилите зависимост в ремисия; 

• Изграждане на индивидуални и социални умения за водене на 
здравословен начин на живот по отношение употребата на 
наркотични вещества; 

• Насочване към алтернативи на поведение, осмислящо младия 
човек; 

• Развиване на вътрешния ресурс на младия човек; 

• Изграждане на позитивни нагласи (самооценка, самоуважение 
и др.). 

 



Целева група 
• Лица, които вече са експериментирали 

и/или употребяват ПАВ; 

• Лица с повишен индивидуален риск от 
развиване на проблемна употреба в бъдещ 
период 

• Родители и  семейства  на лица до 18 години; 

• Родители и близки и партньори на лица над 
18 години 

• Зависими лица в ремисия и тяхната 
подкрепа и превенция от рецидив 

• Експериментиращи или употребяващи 
юноши и младежи със зависими от 
семейната среда. 



Основни задачи 
• Достигане до целевата група 

• Редуциране на симптомите или прекратяване на 
употребата 

• Промотиране на здравословен начин на живот 

• Подобряване на отношенията с родителите и 
възможност за открит диалог 

• Развиване на вътрешния ресурс на младия човек 

• Оказване на помощ и подкрепа на юноши и младежи и 
техни близки за разпознаване, себерефлексия и 
справяне с проблемно поведение; 

• Работа с родители и близки за подкрепа в процеса на 
възстановяване 

• Работа свързана с проследяване и подкрепа след 
прекратяване на употребата и предотвратяване на 
рецидив 



Дейности и интервенции 
• Индивидуално консултиране 

• Работа с родители и близки 

• Групова работа 

• Телефонно консултиране 

• Креативни и културни дейности 

• Образователно-информационни семинари 

• Сътрудничество с училищни специалисти, висши 
учебни заведения и други институции (ДПС към РУ 
на МВР, Държавна агенция за закрила на детето и 
МКБППМН на територията на гр. Соофия 

• При необходимост клиентите се насочват и 
консултират от лекар-психиатър 

• При необходимост се осъществяват Уринни тестове 
за наличие на ПАВ 

 

 

 





Възобновяват се срещите на Родителска група за лично споделяне и 
обмяна на опит. Целта на групата е да подпомогне родители и близки 
на лица с употреба или зависимост към психоактивни вещества, като 
създаде подкрепяща среда и пространство за формиране на нови 
поведенчески модели и стратегии за справяне. Всеки участник ще 
има възможност да сподели  трудностите си като родител на дете с 
употреба, да получи обратна връзка и възможност да припознае 
проблема си. Част от заложените теми са свързани с поставяне на 
граници, контролът, чувството на безсилие, себерефлексията, 
когнитивното изкривяване, чувството за вина и страх от несправяне, 
функционалните отношения в контекста на съзависимостта. 
 
Срещите на групата ще се провеждат всеки първи петък от месеца. 
 
Групата е отворена за нови членове. 
 
За информация: Виктория Казакова 0889722489 
 
Услугите на ПИЦ по ПН –София са безплатни! 







Темата за следващата среща (07.07.2021) , предложена от 
участниците в групата  Превенция на рецидив, ще бъде Чувството 
за принадлежност – фактор в процеса на възстановяване. Ще 
бъде споделен личен опит и  ще бъдат изведени механизми за 
справяне. Груповият процес ще завърши с равносметка и  послание. 
В края на срещата участниците  заявяват актуална за тях тема, която 
ще бъде разгледана на следващата среща. 
Посланието на участниците от последната среща на групата 
(16.06.2021г.) е: „Зависимостта е начин да останеш сам“ 
 
Срещите на групата за подкрепа и взаимопомощ  Превенция на 
рецидив се провеждат всяка сряда от 14:00 до 16:00ч.в ПИЦ по ПН-
София. В групата могат да се включват зависими над 18г., които са в 
ремисия.  
 
Групата е отворена за нови членове. 
 
За информация: Виктория Казакова 0889722489 
Услугите на ПИЦ по ПН-София са безплатни! 





Извършена дейност през календарната година 2021 - 
ИНДИКАТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ 
И МЛАДЕЖИ ЕКСПЕРИМЕНТИРАЩИ ИЛИ 
УПОТРЕБЯВАЩИ ПАВ 
 

 Дейности: 

 Брой индивидуални консултации – 390 

 Брой семейни консултации – 99 

 Брой групова работа и обучения – 60 

 Брой телефонни и онлайн консултации – 128 

 Брой консултации със специалисти – 12 

 Брой работни срещи и организационна дейност – 54 

 Други – 23 

 Общо за годината – 766 

 

 Достигнати хора: 

 В индивидуални консултации – 342 

 В групова работа – 314 

 Достигнати онлайн -122 

 Общо - 778 

 

 



Благодаря за 
вниманието! 

 
Виктория Казакова 

0889722489 


