Програма: „АУТРИЧ РАБОТА, ПРЕВАНТИВНИ

И
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕЩУ УПОТРЕБА НА
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В РИСКОВИ ОБЩНОСТИ И
ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ.“

Ръководител: Пламенка Петрова

Програмата е в съответствие с изискванията на Наредба № 6
от 11.04.2014 г. и Европейските стандарти за качество на
превенцията на употребата на наркотици на Европейския
мониторинг център за наркотици и наркомании.
Има съгласие с рег.№1/02.01.2020г. издадено от
Министерство на здравеопазването и Министерство на
образованието и науката, за реализиране на програма за
селективна превенция на употреба на наркотичните вещества
за срок от 5 години.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Крайна целева група:
 Деца и младежи на възраст 12-25 годишна възраст, които
живеят във високо рискова среда и/или с отклоняващо се
поведение ( криминални прояви, употреба на наркотични
вещества , отпаднали или не посещават учебните
институции и др.), или са в неравностойно социално
положение т.е младежи живущи в ромските общности.

 Младежите , които експериментират с наркотици, но все
още не са развили силна зависимост от легални или
нелегални вещества.
 Учениците от 5-8-те класове в училища с преобладаващ
брой ученици от етнически малцинства.
 Младежи навършили пълнолетие, живеещи в защитените
и преходни жилища. /ЦНСТДМ
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Междинна целева група:

 Семейства, родители, близки и роднини.
 Социални работници, учители и др. специалисти,
които работят и се грижат за тези деца и младежи в
риск.
 Лидерите в местната общност.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

 На територията на гр.София.
 Ромската общност в гр. София, кв.“Факултета“,
кв.“Малашевци, кв.“Хр.Ботев“ и други при необходимост.
 Училища с преобладаващ брой ученици от етнически
малцинства Учениците от 75 ОУ „Тодор Каблешков“, 59 ОУ
„“Васил Левски“, 124 ОУ „Васил Левски“, 94 СОУ „Димитър
Страшимиров, 113 СУ ”Сава Филаретов“, 106 ОУ „Григорий
Цамблак”, и други, които проявят интерес
 Лицата настанени в:защитено жилище „Светлина за нас“
защитено жилище“Бъдеще за нас“ и в преходното жилище
„Делфини“/ Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
/ЦНСТДМ/.

Местата за работа на терен ще се определят според
посещаемостта на лицата от прицелната група.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
 Ранната намеса и проблемът да бъде идентифициран и
преодолян на ранен етап.
 Повишаване на информираността за вредите от употреба на
наркотични вещества .
 Информиране, консултиране и промотиране на здравословен
начин на живот, свободен от употребата на наркотични вещества.
 Изграждане на здравословна социална среда.
 Социална адаптация и социализация на децата и младежите,
и придобиване на умения за самостоятелен живот без употреба на
ПАВ.
 Промяна на нагласите и условията на жизнената средасоциална, икономическа, образование.
 Намаляване на маргинализацията и изолацията на рисковите
групи.
 Мотивация за участие в групи за развитие на социални умения.
 Професионално ориентиране и професионална подготовка.

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ
Програмата има за задача да работи на терен сред
самата общност и/или институция.
Работа с родителите и техните деца за мотивация за
промяна и изграждане на здравословно поведение.
Да се формира трайна обществена подкрепа за
необходимостта на целевата група от селективна
превантивна работа, насочена срещу факторите , които
водят до употреба на психоактивни вещества.
Сътрудничество със съответните институции и
организации на местно ниво.

ОБОСНОВКА ЗА ПРОГРАМАТА НА МЕСТНО НИВО








ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА
Проучвания
показват,
че
в
ромската
общност
образованието не е ценност и много ранно децата биват
принуждавани да напускат училище и да се включат в
дейности свързани с икономическото оцеляване на
семейството.
По този начин то може да стане жертва на трудова
експлоатация,
употреба
на
наркотични
вещества,
въвличане в престъпна дейност и трафик.
Тази общност е характерна със своята затвореност,
културни традиции и религиозни принадлежности.
Въз основа на наличната информация от институции,
служби и ключови информатори в общностите, в които ще
се реализира програмата се предполага, че голям брой от
младите хора не са използвали наркотични вещества и/или
експериментират.
Основните причини са, че целевите групи не се обхващат
ефикасно от съществуващите интервенции и/или тези
интервенции не осигуряват услугите, от които имат нужда .

ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ

 Аутрич дейности/работа на терен/.
 Повишаване на информираността за рисковете и
последиците от употреба на ПАВ, ХИВ/СПИН
инфекцията и др. ППБ.
 Промяна на нагласите и условията на жизнената
среда - социална, икономическа, образование.
 Селективна превенция с общността.
 Социална работа и психосоциални дейности.
 Намаляване на маргинализацията на рисковите
групи.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕРВЕНЦИ
В Ромската общност
 Аутрич дейности/работа на терен: откриване на случаи;
установяване на първоначален контакт; работа по „ първична
интервенция”; посредничество между местната общност и
институциите.
 Представяне програмата на лидерите в общността.
 Ежеседмично посещение в ромската общност за работа с
деца, младежи и семейства с риск към ПАВ и др.
 Предоставяне
на
образователни,
информационни
и
превантивни материали насочени към опазване на здравето,
провеждане на дискусии свързани с рисковете и последиците от
употреба на ПАВ, ХИВ/СПИН инфекцията и др. ППБ.
 Посещения в дома на рискови семейства, индивидуални
интервюта и първична оценка на рисковете.
 Организиране на семинари и дискусии за сексуално здраве.

 Според оценката
на потребностите
на отделното дете,
семейството и обобщената
оценка на ситуацията ще се
предлагат консултации и насочване към услугите за лечение,
помощ и тестване.
 Организиране на ромските родители за представяне и
обсъждане на теми, касаещи отглеждането и възпитанието на
децата и повишаване на родителските компетенции и умения;
 Увеличаване на здравното образование/ риска от ранна
бременност и ранните бракове, сексуално и репродуктивно
здравно
образование;
превенция
на
заболявания,
разпространени в ромската общност/
 Информация, насочване и придружаване към съществуващите
здравни и социални институции.
 При желание да се лекуват предоставяне на пълна информация
за реда и местата/включително в чужбина/, където могат да
получат помощ и лечение.
• Мотивация за участие в групи за развитие на социални умения.

• Информационни материали

С децата и младежите от защитените жилища и
учениците от училищата с преобладаващ бр.
ученици от етническите малцинства

Темите по които ще се дискутира с учениците са:

 Законът,моите
права,
задължения,
отговорности,
норми на поведение. Наказателна отговорност при отглеждане,
употреба, притежание и разпространение на ПАВ.
 Рискове и последици от употреба на алкохол, тютюневи
изделия, медикаменти и инхаланти.
 Превенция на риска от употреба и злоупотреба с
наркотични вещества.
 Себеутвърждаващо поведение - умението да казваш
„НЕ”
под натиск от връстници.
 Ситуации, потенциално свързани с употребата на ПАВ.
Стратегии за справяне.
 Онлайн безопасност. Рискове.
 Здраве и здравословен начини на живот.
 Приятелството. Как избирам приятелската среда.

 Половото съзряване и промените през пубертета.
Как влияе употребата на наркотични вещества през
този етап от развитие.
 Сексуално преносими заболявания/ХИВ/СПИН и
други ППБ. Повишен риск в следствие употреба на
психоактивни вещества.
 Контрацепция, ранните бракове и бременост.
 Продължаване на образованието - Предимствата
при продължаване на образованието и любими
професии.
 Отговорността, като черта от характера.
 Кариерно ориентиране и консултиране.
 Обучение в професионални и социални умения.
 Професионално ориентиране.
 Социална адаптация и социализация без употреба
на психоактивни вещества.

•

Темите по които ще се дискутират с
родителите са:

 Справяне на родителите с рискови поведения в детско
юношеската възраст. Ролята на родителите, като
авторитети в процеса на справяне с употребата на ПАВ
и техните деца.
 Как да познаят дали децата им взимат наркотици и
какво да направят, ако се докаже употреба.
 Добър пример с действията и поведението си.Как да
въвлекат и да стимулират интереса на децата си към
здравословни и/или креативни дейности за личностното
им развитие.
 Равностойни и равноправни отношения между родителдете.
 Ролята на родителите в процеса на промяна.
 Родителската роля, подкрепа и насърчаване на нови
положителни поведения.

 Приятелската среда.Подкрепа от родителите за
създаване на пълноценни връзки извън

Работа с юношите и младежите, обект на програмата.
 Индивидуално и/или групово консултиране,психологическа
и социална подкрепа.
 Здравни-Образователни и Информационни дискусии.
 Групова работа тип ателие с цел изграждане на умението
да изразяват себе си чрез интерактивни игри.

Работа с родители, близки и роднини.
 Индивидуално и семейно консултиране.
 Образователно-информационни беседи свързани с
употребата и злоупотребата на ПАВ.
 Рискови и протективни фактори при възникване на
зависимост.

Темите по които ще се дискутира със
социалните работници, учители и др.
специалисти, който се грижат за тези деца са :
Информиране относно наркотиците и последствията
от тяхната употреба.
 Периодично запознаване и информиране
за
новите
наркотични вещества.
 Как да разпознават на ранен етап възникването
на
неспецифичните
симптоми
индикиращи
появата на проблемно поведение, и особено на
зависимо
поведение.
Как и къде да насочат детето и семейството при
индикация на употреба.
 Как те да планират и осъществяват превантивни
програми.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕРВЕНЦИИ

 Организиране посещения на интересни и
подходящи
за възрастта спортни, културни и др.
дейности за свободното време.
 Издаване на Пътеводител за здравните и
социални услуги и заведения/дейности, контакти,
местонахождание/.
 Издаване на Наръчник за добри практики/при
успешно реализиране на програмата и финансов
ресурс/.

ЕКИП И РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 Финансиране на програмата:
 От бюджета на „Превантивно-информационен център по
проблемите на наркоманиите” - София.
 Очаквания за допълнително финансиране от дарения,
проекти и др.
 Човешки ресурс:
 Мултидисциплинарен и мултиетичен екип.
 Доброволци-студенти/обучени и мотивирани/ и др.
 Лидери в общността.
 Здравните медиатори.
 Представители от партньорските организации ,с които
екипа на програмата си взаимодейства.
 Училищни специалисти, социални работници, родители
и др.

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАН ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ПРОГРАМАТА:
 Качествени
 Задържане нивото на неупотреба на наркотични
вещества сред групата.
 Намаляване на маргинализацията.
 Достигане до прицелната група.
 Връщане и/или задължане на учениците в училище.
 Количествен
 Брой на лицата с които е осъществен първичен
контакт.
 Брой реализирани групови дейности.
 Брой реализирани семинари и беседи
 Брой организирани културни и спортни
мероприятия.

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМАТА:
 Мониторинг


В хода на реализацията на работа се
извършватекущ мониторинг
на изпълнението на
заложените цели и оценка на въздействието на
програмата.

Монитирането и оценката се осъществява от
екипа на програмата и партньорите
 Монитирането и оценката се осъществява от МОН и МЗ.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И УСТОЙЧИВОСТ
 При условие, че програмата приключи успешно и покаже
добри резултати, положителна обратна връзка от всички
участници в нея и достатъчен финансов ресурс, би могла
да се използва, като основа за добри практики в
селективната превенция.
 Една устойчива дългосрочна програма за аутрич работа с
деца и младежи в риск от различни общности.
 Такива дейности имат бъдеще и биха могли да бъдат
финансирани и от други институции и национални
програми и стратегии.
 Професионално развитие на екипа и участниците.
 Изготвяне на продукт /Наръчник/, в който ще се опишат
добрите практики при реализиране дейностите на
програмата и работата на екипа.

ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА УСПЕШНО
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА:

Липса на необходимите финансови средства.
Липсваща ръководна и административна подкрепа.
Проблеми с партньори и в екипа.
Професионално „прегряване” – „бърнаут”/burnout/и свръх ангажираност на екипа.
• Чести прояви на словесна и физическа агресия
към екипа на програмата от целевите групи.
• Нов лидер в целевата група/ общността.
• Неблагоприятни промени в екипа.
•
•
•
•

РАБОТА С ПАРТНЬОРИ И ИНСТИТУЦИИ
 Дирекция „Психично здраве и превенция“ към Национален
център по обществено здраве и анализи.
 Национален съвет за наркотични вещества
 Общински съвет по наркотични вещества – гр. София и СО.
 Дирекция „Здравеопазване” към СО
 Дирекция „ Социални дейности към Столична община.
 Районната администрация на чиято територия се намират
ромските общности.
 Ръководството на училищата.
 Ръководството на защитено жилище „Светлина за нас“,защитено
жилище“Бъдеще за нас“ и преходното жилище „Делфини“
 ЦПЛР-КОК –Център за подкрепа за личностно развитиекар.ориент.и консулт.
 Българска Асоциация по семейно планиране и сексуално здраве.
 Ръководството на Социални и здравни институции.
 Спортни и културни институции.
 Други, имащи отношение.
Снимки

Благодаря за вниманието!
Тел. О888 855 024

