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Отчет на Дневен център “Солидарност” 
 по проект „Посланици на надеждата – 2”  за месеци 

октомври, ноември и декември 2007 г., 

финансиран от НЦН – София 

 
във връзка с НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА 

ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ 

2003 – 2008 ГОДИНА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА 10 “РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА 

ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Дейност 1:Продължаване и разрастване на работата на служба “Работа със 

семействата и близките” 

 

1.1 Групата за взаимопомощ продължава работата си. Акцентът за изминалия период 

падна върху приема и адаптацията на новите родители в групата. Подобрено е 

качеството на консултациите, отнасящи се до ролята на родителя в кризисни 

ситуации, както и ролята им в условията на лечение на техните деца. В процес на 

подготовка е и брошура за родители, която ще дава систематизирана информация 

при решаване на споменатите проблеми, както и други, касаещи родителската роля. 

 

1.2. Организиране на две нови групи: 

 

1.2.1. Група за родители и близки роднини, която ще обхване такива, чиито деца, братя 

или сестри са в период на ре-интеграция.  

 Засега са поканени и са дали съгласието си за участие близките на двама успешно 

завършили лечение. В началото на месец декември се състоя първата среща с цел обмен 

на информация и поемане на ангажимент за участие в групата. Макар групата да е 

малка на този етап, тя е сформирана. 

 

1.2.2. Група за работа със зависими, напускащи болницата в Раднево и техните 

родители. 

В края на 2007 г. се състояха общо осем срещи. Тези срещи включват трима постъпили 

в болницата в Раднево и техните близки и роднини. В тези случаи бе постигнат по-

добър контакт, като родителите разчитат  на подкрепа и получаване на информация. Те 

получиха професионална помощ, в следствие на която успяха да направят стъпки за 

подобряване на участието си в лечението на своите деца.  

 

1.3. От декември месец служба «Рьбота със семействата и близките» има нов 

ръководител, който участва в планираните срещи. Той се супервизира от Румен 

Георгиев, както беше предвидено в проекта. 

 

1.4.Провеждане на семинар за родители, чиито деца не са мотивирани да се откажат от 

зависимостта. 

В началото на месец октомври се състоя семинар, на който присъстваха родители, 

чиито деца не са мотивирани за лечение. Родителите се запознаха с най-важните неща, 

касаещи родителстването, в контекста на зависимостта. Бе им предложена друга гледна 

точка към този проблем, като получиха и информация за възможностите за лечение. 

След семинара бяха отчетени резултати, като трима човека потърсиха помощ при 

насочване за лечение. Двамата от тях станаха участници в програмата на ДЦ 

“Солидарност”, а третият постъпи за детоксификация в болницата в Раднево. Контактът 

с останалите участници продължава. През месец декември бе организиран втори 

семинар с помощта на ПИЦ Перник. Като целите, в допълнение на предишните, 

включиха и връзка с колеги нарколози и работещи със зависими. Семинарът е насрочен 

за 12.01.2008 г. в Перник.  

 

Служба “Работа с родителите и близките” - статистика: За последното тримесечие от 

2007 г. са се случили 8 групи за родители. Седем срещи на участници в програмата и 

техни интимни партньори, както и общо 16 фамилни срещи. 

 



Поради напускането на ръководителя на служба родители, по точки 1.5 (провеждане на 

мониторинг на родителските типове)не е работено достатъчно задълбочено и не могат 

да бъдат отчетени задоволителни резултати. Приемникът на службата за работа с 

родители е готов да продължи работата по мониторинга, веднага щом се навлезе в 

новата роля. Вътрешен мониторинг на работата на службата се прави ежемесечно и 

посочената статистика е част от него. 

 

През месец декември бе дадена за печат “Книга за родители”, в която майка на успешно 

излекуван споделя опита си по време на лечението на своя син. 

 

Дейност 2: Продължава дейността на Информационно – консултативния 

център и разширяването на кръга на неговите потребители 

За последното тримесечие на 2007 г. са осъществени срещи с общо 31 клиенти, 

потърсили помощ. От тях 11 са зависими, 20 близки или роднини на зависими. От 

всички тях 7 човека успешно бяха насочени, съобразно нуждите им, към партньорски 

организации. 

Осъществени са и продължава търсенето на нови контакти с организации, работещи в 

областта на зависимостите. Целта е разширяване спектъра на потребители, като в него 

влязат и непълнолетни зависими или употребяващи наркотици. За изминалия период до 

сега, помощ са потърсили общо пет родителя на непълнолетни. Заедно с децата си те 

получиха консултации, а някои от тях бяха пренасочени към партньорски организации. 

 

 

 
 

Като положителен резултат от работата на информационния център, както и от 

проведения семинар, е отчетът на първичните контакти с цел постъпване в ДЦ 

“Солидарност”. От графиката се вижда повишаване на първичните контакти за месец 

октомври, както и повишаване приемът на клиенти в програмата за рехабилитация. 

Второто демонстрира подобряване на качеството на състоялите се контакти, както и на 

получената предварителна информация преди самия контакт. 

 

 

2.3 През периода на проекта активно се работи по новия интернет сайт и форума. 



Подготвени са материалите за информация, свързани със зависимостта, наркотичните 

вещества, механизмите на действие и ефектите при употреба на наркотици. Подготвена 

беше и информацията за оказване на първа помощ при свръхдоза. Извършена бе работа 

за събирането на възможно най-подробна информация, изготвяне на списък и 

осъществяване на контакт с организации, работещи с проблемите при зависимост. 

Записан бе радио клип, с помощта на който стартира информационната кампания. 

Изготвени са банери за разпространение към сайта. Осъществени са връзки с 

електронни медии за разпространяване на рекламните материали. Успешно са 

постигнати договорки с dir.bg, mail.bg, както и други сайтове и портали с висока 

посещаемост за рекламиране на новия сайт. Отпечатани са и плакати, които се 

разпространяват на подходящи места. В края на годината са подготвени текстовете за 

стартиране на сайта. Съществуващата до момента информация в интернет не е 

актуална, телефоните на центровете са променени, така че на практика трудно се 

осъществява връзка с тях. Въпреки това, събраната информация за местата за лечение е 

публикувана. Целта е тази информация да бъде постоянно допълвана и актуализирана.  

 

Дейност 3: Оказване на стратегическа подкрепа за част от дейностите на 

Дневен център “Солидарност”. 

 

Ателие Креативност – последните два месеца ателие креативност се е състояло 9 пъти. 

За функционирането на ателието са закупени материали, с помощта на които клиентите 

на програмата упражняват артистични техники с цел психологическо въздействие и 

справяне със стреса. През месец декември бяха закупени материали за изработване на 

театрални костюми. Клиентите на дневния център ще участват както в изработването, 

така и в използването на тези костюми в срещите по психодрама. 

 

Ателие Хигиена – подготвени са материали за функционирането на ателието. За 

изминалите два месеца ателие хигиена се е случило 41 пъти. Новото в ателие Хигиена е 

поддържането на по-голяма част от общите части на сградата на дневния център, като е 

получено разрешение за поддържане и на по-голяма част от дворното място. До този 

момент функционирането на ателието на двора бе ограничено поради липсата на 

инструменти. 

 

Ателие Градина – закупени са инструменти и материали за функционирането на 

ателието. Ателие Градина е част от всекидневната работа на групата на дневния център. 

Закупени са нови растения, инструменти и подхранващи растенията торове. 

 

За последното тримесечие групата на дневен център “Солидарност” посети две 

театрални постановки и три кино прожекции. Всеки член на групата е посетил веднъж 

сбирка за релаксация. 

 

Състоялите се групи за месеци октомври и ноември: 

Проведени са 10 групи за оценка на почивните дни. Изнесени са общо 19 семинара, 

като от тях 10 са изнесени от участниците в рехабилитационната програма, а 9 от 

страна на екипа с участие на клиентите. Проведени са 9 фокус групи за отношения с 

близки роднини, и 10 за отношения в Дневния център. Всекидневно се случва ателие 

кухня. Групи за конфронтация 10 броя за периода. Превенция на рецидив 11 пъти. 

Равносметка на седмицата 9 пъти. Планиране на събота и неделя 11 пъти. 

 

Дейност 4: Повишаване на капацитета и на професионалните умения на екипа 



на Дневен център “Солидарност” 

В края на годината бе проведен двудневен тренинг за екипна съвместимост. На 

състоялите се екипни срещи работещите в центъра успяха да проверят и тренират 

развитието на важни фактори, повишаващи ефективността на работата. Някои от тези 

целеви фактори за подобряване бяха: подобряване на комуникацията, бързото вземане 

на екипно решение и  групово решаването на проблеми. 

 

Дейност 5: Провеждане на информационна кампания, насочена към широката 

общественост 

Новата инициатива за родители беше подготвена по време на проекта, което позволи 

нейното успешно стартиране на 14 януари с реклама в метро пространството – метро 

бордове и светещи кутии на самите станции и метро пана във влакчетата. По същността 

си това е образователна инициатива за вредата от наркотиците и лечението на 

зависимости. Нашата цел беше създаване на виртуално пространство за търсене на 

информация и подкрепа. Такъв вид сайт е първи по рода си в България тъй като събира 

в едно информация за психо-активните вещества, актуална информация за местата за 

лечение и интерактивна част – форум, на който участниците могат да обменят мнения и 

получават виртуална подкрепа. 

Най-трудно беше намирането на спонсор за напечатването на плакатите. Кампанията се 

проведе на няколко нива – метро реклама, радио реклама, интернет реклама и реклама 

на таргетирани места (аптеки, училища). 

Интернет рекламата продължи две седмици, за които бяха отчетени  6777 посещения на 

сайта. Радио рекламата се излъчваше в продължение на две седмици в 6 радиа, между 

които радио “Хоризонт” и радио “Дарик”. В момента продължаваме с 

разпространението на листовки и постери по аптечната мрежа и училищата. За две 

седмици форумът на интернет сайта беше посетен 1628 пъти. Готови сме да споделим 

интересни наблюдения по повод лансиращата кампания на подходящ за целта форум. 

 

 

Над отчета работи: 

Светослав Кирилов, координатор на проекта 

 

 

София,  

10.12.2007 

 

 

 


