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Програма за финансово ПодПомагане  
на Проекти на неПравителствени организации  

за Превенция на рисковото Поведение  
сред деца и млади хора

П 
рограмата за финансиране на проекти, осъществявани от неправителствени организации за 
превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, се финансира от Община Варна 

за осма поредна година. 
Основна цел на програмата е да се стимулират инициативи на неправителствени организации при 

осъществяване на превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, както и подкрепа в съз-
даването и функционирането на ефективна мрежа от организации, институции, професионалисти и 
доброволци, осъществяващи дейности в това превантивно поле. 

Условията за реда на кандидатстване, оценяване и финансиране на проекти са уредени с Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации от Община 
Варна, приета с решение на Общински съвет – Варна №1230-10(14)/01, 02.04.2009 г. 

Финансирането на проектите се осъществява през бюджета на дирекция „Превенции“, Община Ва-
рна. 

През 2009 година дирекция „Превенции“ финансира 21 проекта за превенция на рисковото поведе-
ние сред деца и млади хора в областите превенция на наркомании, асоциално поведение, превенция на 
ХИВ/СПИН и превенция на трафика на хора.
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Резюме на одобрените проекти за превенция  
на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2009

Организация:	 СДРУЖЕНИЕ	„СЪУЧАСТИЕ“
Проект:	 „Превенция	на	кръвно	и	полово	предавани	инфекции	сред	високо	рискови	групи“
Проектът е насочен към повишаване равнището на информираност на високо рискови групи млади 

хора по отношение възможностите за заразяване с кръвно и полово преносими инфекции, както и вак-
синирането на тази част от целевата група, за която съществува риск от заразяване с хепатит В.

Дейностите по проекта са насочени към 50 млади мъже от ромска общност от районите „Вл. Вар-
ненчик“, „Аспарухово“, „Одесос“ и „Младост“, при които съществува висок риск от заразяване с хепа-
тит В и с други полово и кръвно предавани инфекции, поради практикуваните от тях рискови модели 
на поведение и отсъствието на задължителна имунизация за хепатит В.

Целите на проекта Сдружение „Съучастие“ постига с работата на терен, мотивиране на целевата 
група за ваксиниране за хепатит В и провеждане на ваксинациите. 

Координати	на	организацията: гр. Варна 9020, жк „Възраждане“, бл. 22, ап. 91, тел. 0897 900 950, 
e-mail: ilriz@yahoo.com

Председател – Илиян Ризов.

Организация:	 УЧИЛИЩНО	НАСТОЯТЕЛСТВО	НА	VІІ	СОУ	„НАЙДЕН	ГЕРОВ“
Проект:	 „И	ТОВА	ЗАВИСИ	ОТ	ТЕБ!“	–	Училищна	програма	за	превенция		

на	наркомании	и	трафик	на	хора
Проектът се осъществява в партньорство със VІІ СОУ „Н. 

Геров“ и е насочен към развитие на училищната политика, 
свързана с реализиране на програма за универсална превен-
ция на наркомании и трафик на хора. За постигането на тази 
цел се залага на връстниковия подход. Част от целевата гру-
па – 12 ученици, са обучители на връстници с добър опит. 
В рамките на проекта към училищния пиър-екип ще бъдат 
включени и обучени още 10 ученици. Подготвените обучи-
тели на връстници ще разработват и реализират сесии в ІХ и 
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Х клас по темите за трафик на хора, а в V и VІ клас по теми 
за алкохол и тютюнопушене (общият брой на обхванатите 
ученици с теми по проекта е 363).

Дейностите по проекта обхващат и 40 учители в среден и 
горен курс, чрез работни семинари за оценка мястото на пре-
венцията в часовете на класа и повишаване професионалния 
ресурс на класните ръководители в информационен, методи-
чески и институционален план. 

Дейностите и резултатите от проекта са популяризирани 
в училище, в пресата, чрез разпространение на информаци-
онните материали по проекта сред ученици от варненските 
училища; чрез отразяване в сайта на училището.

Координати	на	организацията: гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Царевец“ 1, тел. 052 302 
923, тел./факс: 052 302 423.

Председател – Петър Пъргавелов, моб. тел. 0885 182 962. 
 

Организация:	 Фондация	„ДЕЦАТА	НА	БЪДЕЩЕТО“	–	център	за	креативно		
обучение	по	практическа	педагогика	и	приложна	психология

Проект:	 	„ТЕРАПИЯ	В	КЪЩИ“	–	Обучителен	комплект	по	позитивна	практическа		
и	приложна	психология	за	родители	на	деца	с	дефицитно	поведение

Проектът се осъществява в партньорство с ОДЗ 1 „Мар-
гаритка“, ОДЗ 13 „Детска радост“, ЦДГ 38 „Ян Бибиян“, 
ОДЗ 3 „Делфинче“, ЦДГ 44 „Крилатко“, СОУ „Васил Дру-
мев“ и е насочен към родители на деца до 10 години.

Чрез дейностите по проекта се предоставя на родители 
и учители от детските заведения изпреварваща информа-
ция за разпознаване на предикатори за наличие на блокажи, 
последващо дефицитно поведение и специални образова-
телни потребности при деца до 10-годишна възраст; попу-
ляризират се ефективни практики чрез изготвен обучите-
лен комплект – филм за терапия у дома и помагало към 
него.
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Изготвеният обучителен комплект „Терапия в къщи“ 
(филм и помагало) е предоставен за ползване в партнира-
щите учебни заведения през учебната 2009/2010 за пови-
шаване квалификацията на учителите и при работа с ро-
дители.

Координати	на	организацията:	гр. Варна, ул. „Патри-
арх Евтимий“ № 42, вх. А, ет. 1, тел. 052 637 997

Председател – Христо Христов, тел. 052 355 939, e-mail: 
dr.hristo.hristov@abv.bg.

Организация:	 СДРУЖЕНИЕ	НА	МЛАДИТЕ	ПСИХОЛОЗИ	В	БЪЛГАРИЯ
Проект:	 Превенция	на	риска	в	интернет	пространството
Проектът е в партньорство с район „Вл. Варненчик“. Негова цел е превенцията на рисковите факто-

ри за деца и младежи във виртуалното пространство; повишаване информираността и ефективността 
на родителския контрол и компетентност за безопасен интернет; разработване на методология за пре-
венция на опасния интернет в помощ на професионалисти, организации и институции, работещи с деца 
и млади хора.

Дейностите по проекта включват анкети сред деца и родители; анализ на ситуацията; разработване 
на методология за превенция на опасния интернет; разработване на наръчник за родителя, описващ 
опасностите и рисковете за децата и младежите в интернет прос-
транството; как те да бъдат разпознавани и обезопасявани; как 
и къде може да се търси помощ. В наръчника е включен „черен 
списък“ с опасни сайтове.

Дейностите по проекта и резултатите от проучването, мето-
дологията, наръчника за родителите са представени на прескон-
ференция и семинар пред професионалисти, представители на 
институции, организации, деца, младежи и техните родители. 

Координати	на	организацията:гр. Варна, ул. „Никола Коз-
лев“ 5, тел. 052 300 799, факс: 052 300 798, e-mail: psychologybg@
abv.bg 

Председател – Петя Събева, моб. тел. 0889 516 422, e-mail: 
petyasabeva@abv.bg.
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Организация:	 БЪЛГАРСКИ	ЧЕРВЕН	КРЪСТ	–		
БЪЛГАРСКИ	МЛАДЕЖКИ	ЧЕРВЕН	КРЪСТ	–	ВАРНА

Проект:	 Създаване	на	устойчиви	групи	за	превенция	на	ХИВ/СПИН
Проектът е в партньорство с Професионална гимназия по 

електротехника – Варна, СОУ „Пейо Яворов“, СОУ „Васил 
Друмев“.

40 ученици от посочените училища, преминавайки поредица 
обучения, са подготвени да планират, организират и провеждат 
различни по вид дейности, насочени към превенция на рисково 
сексуално поведение и HIV-разпространение сред млади хора.

Обучените ученици са устойчива група обучители на връст-
ници за превенция на рисково сексуално поведение и HIV-раз-
пространение. Те активно участваха в лятната Антиспин кам-
пания на БМЧК – Варна, в която чрез интерактивни методи 
и здравно-просветни подходи, предвидени за дейности на открито, се достигна до широк кръг млади 

хора на възраст от 14 до 30 г.
Обучените по проекта ученици ще мултиплицират сред 

свои връстници знания, умения, методи за популяризиране 
на безрисково сексуално поведение и преодоляване предраз-
съдъци и незнание по отношение проблема ХИВ/СПИН.

Координати	на	организацията:	гр. Варна 9000, ул. „Бра-
тя Шкорпил“ 3, тел. 052 614 378, факс: 052 612 674, e-mail: 
youth.varna@redcross.bg 

Председател – Илия Раев, тел. /факс: 052 612 674.
 

Организация:	 ЦЕНТЪР	ЗА	СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧНИ	ПРАКТИКИ
Проект:		Повишаване	на	знанията	и	уменията	на	младежи	в	риск		

и	техни	наставници	за	предотвратяване	на	рисковото	поведение		
и	формиране	на	отговорно	отношение	към	себе	си	и	другите

Проектът се реализира в партньорство с РИОКОЗ – Варна; СОУ „Гео Милев“; ДОВДЛРГ „Княги-
ня Надежда“; СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“ и е насочен към осигуряване на информиран избор 
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на младите хора по проблемите на рисковото сексуално по-
ведение и злоупотребата с психоактивни вещества; към по-
вишаване на информираността и капацитета на персонала, 
работещ с деца в риск за превенция на рисково поведение; 
към повишаване капацитета на социалните заведения за при-
лагане на подхода „връстници обучават връстници“ и чувст-
вителността на местната общност към проблемите на децата 
в риск.

В хода на проекта са анкетирани 72 млади хора и 36 те-
хни наставници и резултатите от проучването са обобщени 
в „Доклад за оценка на нагласите към рисково поведение“. 
10 ученици от СОУ „Гео Милев“ са преминали обучение по 

метода „връстници обучават връстници“. Проведени са инте-
рактивни тренинги на 60 млади хора в риск за методите на 
превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотребата с психоактив-
ни вещества. Обучение са преминали и 45 професионалисти, 
работещи с млади хора в риск за начините за превенция на 
рисковото поведение.

Координати	на	организацията: гр. Варна 9000, бул. „Сли-
вница“ 60, ет. 2, ап. 5, тел. 0887 370 013, e-mail: r.trayanova@
mail.bg 

Председател – Радка Траянова. 

Организация:	Фондация	„ДЕЦА	НА	БАЛКАНИТЕ“
Проект:		ДА	ИЗЧИСТИМ	„ТРЕВАТА“	ПРЕД	ВРАТАТА	–	първична	превенция	на	употреба-

та	на	психоактивни	вещества	сред	ученици	от	V,	VІ	и	VІІ	клас
Проектът се реализира в партньорство с ОУ „Антон Страшимиров“, СОУ „Гео Милев“ и ОУ „Черно-

ризец Храбър“ и е продължение дейността на фондацията по първична превенция на наркомании в три-
те училища. В проекта участват и доброволци от Младежки клуб към Фондация „Деца на Балканите“.

В целевата група по проекта са обхванати 659 ученици V-VІІ клас от училищата-партньори. Чрез 
обучения, презентации, дискусии, състезания, подготвяне на информационни материали се реализира 
първична превенция, насочена към разширяване знанията на учениците за различните видове нарко-
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тични зависимости и влиянието им върху физическото и психическото здраве, както и към осмисляне 
и позитивно развитие на индивидуалния стил на поведение на младите хора по отношение въздържане 
от употреба на наркотични вещества. 

Координати	на	организацията:	гр. Варна 9020, ж.к. „Младост“, бл. 150, вх. 9, ет. 1, ап. 3, тел./факс: 
052 742 989, e-mail: balkankids@gmail.bg 

Председател – Антоанета Попхлебарова. 

Организация:	 АСОЦИАЦИЯ	НА	СТУДЕНТИТЕ-МЕДИЦИ	В	БЪЛГАРИЯ	–		
ГРАД	ВАРНА

Проект:	 „ЗНАНИЕТО	НИ	ДНЕС	Е	ОТГОВОРНОСТТА	НИ	КЪМ	ВАС	УТРЕ“	–		
обучение	на	бъдещи	специалисти	в	областта	на	здравето	–	студенти		
в	МУ	„Проф.	д-р	П.	Стоянов“	за	подобряване	на	информираността		
и	придобиване	на	професионални	умения	по	превенция	на	ХИВ/СПИН		
и	употреба	на	психоактивни	вещества	(цигари,	алкохол,	медикаменти)

Партньор в реализирането на проекта е Студентски съвет към Медицински университет – Варна 
100 студенти от първи и втори курс, от различни профили на обучение – медицина, дентална меди-

цина, медицински сестри, лаборанти, пом.-фармацевти и др. чрез дейностите по проекта подобряват 
своето ниво на информираност, професионални практически умения в областта на диференцирането, 
консултирането и превенцията на рисковото поведение, ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции и 
употреба на психоактивни вещества, с приоритетна насоченост към младите хора.
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Обучителните модули включват лекции, презентации, беседи, тренинги, ролеви игри, решаване на 
казуси. Обучението е практически ориентирано, залага на формиране на нагласи за ангажиране на бъ-
дещите медици с превантивни дейности сред младите хора.

Координати	на	организацията: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ 55, ет. 2 
Председател – Добрин Калчев, моб. тел. 0888 448 824, e-mail: kojotov@yahoo.com 

Организация:	 Фондация	„SOS	–	СЕМЕЙСТВА	В	РИСК“
Проект:		Развитие	на	междуинституционално	сътрудничество	и	експертен	ресурс		

за	ефективна	превенция	на	трафика	на	хора	и	защита	на	жертвите
Проектът е продължение дейността на фондацията по отношение оптимизиране съществуващото 

междуинституционално сътрудничество за превенция на трафика на хора и развитие на експертен ре-
сурс за социална и психолологическа работа с жертвите.

Целите на проекта са ориентирани към изграждане на 
професионална експертиза за работа по случаи на трафик; 
към повишаване компетентността на представители на от-
говорните институции и подобряване на механизма на меж-
дуинституционалното сътрудничество за превенция.

Дейностите по проекта се осъществяват в партньорство 
с район „Вл. Варненчик“ и Първо основно училище. 

Обществени възпитатели, педагогически съветници и 
учители са преминали обучение в овладяване на базисни 
умения за самостоятелно развитие на дейности по превен-
ция сред учениците. Заедно с това и 150 ученици VІ–VІІІ 

клас чрез интерактивни обучения са запознати със същността на трафика на хора, механизмите на във-
личане и контрол на жертвите, с различните аспекти на трафика на хора и др. 

Важен акцент от проекта е и обучението на професионалисти – социални работници, психолози, 
педагози и др. за социална и психологическа работа с жертви на трафик на хора.

Координати	на	организацията: гр. Варна 9002, ул. „Славянска“ 32, тел. 052 609 677; 052 613 830, 
e-mail: sos@ssi.bg; sfda@mail.orbitel.bg 

Председател – Анна Николова, моб. тел. 0888 436 754, e-mail: an_nikolova@abv.bg 
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Организация:	 ЦЕНТЪР	ЗА	СТРАТЕГИИ	ПО	ПРОБЛЕМИТЕ		
НА	МАЛЦИНСТВАТА

Проект:	 ИМА	И	ДРУГ	НАЧИН	–	придобиване	на	знания	за	същността		
на	агресията	и	формиране	на	умения	за	справяне		
с	отрицателното	ù	влияние	върху	личността	и	обществото

Проектът „Има и друг начин...“ се осъществява в партньорство с местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – район „Аспарухово“ и НУ „В. Лев-
ски“. 

С дейностите по проекта са обхванати 30 деца от начален курс с проявено асоциално поведение; 10 
деца, преминали през възпитателни дела в местната комисия за БППМН; 20 родители на деца с асоци-
ално поведение и 6 учители от НУ „В. Левски“. 

Чрез тренинги, беседи, спортни игри, туризъм, компютърни занимания на децата са предложени 
алтернативи за начините на общуване с връстници, модели за осмисляне на свободното време, умения 
за справяне с гнева и агресивното поведение.

Подобен тип са и дейностите, осъществени с родителите на децата. Учителите от НУ “В. Левски“ са 
преминали тренинг „Решаване на конфликти“ и са получили познания и умения за справяне с конфлик-
тни ситуации с деца в клас и в извънучебно време.

Координати	на	организацията:	гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ 70
Председател – Николай Николов, моб. тел. 0896 687 760, e-mail: nicros@abv.bg 
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Организация:	 ФОНДАЦИЯ	„ТОЛЕРАНТНОСТ“
Проект:	 Усъвършенстване	и	популяризиране	на	иновативна	методика		

за	първична	превенция	на	hiv/спин	сред	ученици	от	Х	клас
Проектът касае първична превенция на HIV/СПИН сред 

ученици от Х клас и е в партньорство със СОУ “Елин Пелин“, 
I СОУ и НГХНИ “Константин Преславски“.

Акцентът в дейностите по проекта е съсредоточен върху 
повишаване знанията в сферата интимния начин на живот и 
любовта сред целевата група. За постигане целите на проек-
та Фондация „Толерантност“ ползва усъвършенствана и пре-
цизирана иновационна методика за повишаване на половата 
култура сред млади хора, заимствана от Сократо-Платоновия 
подход, с който чрез външни средства се събуждат и разви-
ват у ученика самоспособностите за самостоятелно мислене; 

психологическите и социални истини ученикът сам да открива у себе си, без да поема отвън каквито и 
да било готови съждения.

Изграждането на описаните самостоятелни съждения в 
хода на проекта е постигнато чрез: първична групова аноним-
на анкета, посредством която учениците от целевата група се 
поставят в ситуация на активно индуктивно разсъждаване; 
вторична анкета – задълбочаване върху въпросите от първич-
ната анкета с цел изясняване и обосноваване на собствената 
гледна точка по въпросите, свързани с интимния начин на 
живот и любовта; неформално обучение – всеки участник 
има възможност да изрази собствено мнение по отношение 
на любовта, да чуе противоположно и има условията да за-
щити становището си пред противоположно мислещите.

Участниците активно са участвали в дискусиите, в споделянето и изслушването на теми, свързани с 
интимния начин на живот и любовта. Проявата на толерантност и прецизност при избора на партньор 
трайно е наложена в тяхното поведение, което и съотнася дейностите по проекта към поставената цел 
– намаляване риска от заразяване с HIV/СПИН.

Координати	на	организацията:	гр. Варна, ул. „Люляк“ 14, ет. 2, ап. 74
Председател – Севда Узунова, моб. тел. 0896 848 338, e-mail: tolerantnostbg@abv.bg 
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Организация:	 НАРОДНО	ЧИТАЛИЩЕ	„ПРОСВЕТА“
Проект:	 Традиционно	и	интерактивно	обучение	на	младежи		

с	дрога-проблем	чрез	изкуство	
Проектът на НЧ „Просвета“ Варна предостави възмож-

ност за обучение на младежи, включени в Програма за ду-
ховно обгрижване на наркозависими към ПЦДОН „Св. Боян 
Енравота“ кв. Аспарухово. В рамките на проекта младите 
хора с дрога-проблем са преминали обучение по декоратив-
на мозайка, изработване на картини – икони и пана, които 
са представени в изложба – базар на художествените проду-
кти от мозайки и фотографска изложба с творческия процес. 
Участниците са удостоени със сертификат за завършен курс 
по приложни изкуства. Друго обучение в рамките на проек-
та е по арт-информационни технологии за повишаване уме-
нията на младежите в комуникационните техники за създаване на лични сайтове в www.bezdroga.com, 
он-лайн връзка с родители и близки. 

Работата с целевата група по време на проекта включва и посещение на два театрални спектакъла, 
на джаз-концерт и др. 

„Запазеният знак“ на екипа по проекта е изработената мозайка-герб на Центъра, поставен на входа 
с послание: „Ние	сме	хората,	които	не	приемахме	себе	си.	Вярата	и	надеждата	ни	приближават	
един	към	друг	и	ни	правят	по-силни.»

Координати	на	организацията:	Варна 9003, ул. „Народни будители“ 1, тел. 052 370 934, e-mail: 
prochi@abv.bg

Председател – Николай Бинев, моб. тел. 0886 644 137, e-mail: prochi@abv.bg

Организация:	 ДРУЖЕСТВО	ПО	ПОЗИТИВНА	ПСИХОТЕРАПИЯ	ЗА	БЪЛГАРИЯ
Проект:	Лятното	училище	–	алтернатива	на	улицата
Проектът „Лятното училище – алтернатива на улицата“, осъществен от Дружество по позитивна 

психотерапия за България, e продължeние на традиционно превантивната дейност на местната комисия 
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в район Приморски, в 
извънучилищно време, когато децата са най-податливи на влиянията на „улицата“.
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Основната цел на проекта е ограничаване асоциалното по-
ведение на децата по време на лятната ваканция чрез трени-
ране на умения за отбягване на риска и влизане в отношения 
на разбирателство и взаимопомощ с връстниците си. 

Целевата група обхваща 50 ученици от 4 училища на те-
риторията на р-н Приморски – ОУ „Г. С. Раковски“, СОУ 
„Найден Геров“, ОУ „Черноризец Храбър“ и ІІІ ОУ „Ангел 
Кънчев“.

В превантивните дейности (тренинги, спортни игри, гру-
пова работа, запознаване със Закона за БППМН) участват 
специалисти от местната комисията за БППМН – Боряна 
Чалъкова, Соня Стоянова, Красимир Цветков, Димитър Ге-

оргиев, д-р Е. Енев, Елена Вълчева, Йорданка Златева и инспекторите ДПС – Н. Гебеджелиева и Р. 
Райчев. С децата са дискутирани темите: „Трафик на деца“, 
„Как да се предпазим от наркотиците“, „Приятелство, лю-
бов и избягване на риска“. Участниците са запознати със 
Закона за БППМН и действителни случаи от практиката на 
инспекторите ДПС.

Във финала на проекта децата са получили материали 
по разглежданите теми.

Координати	 на	 организацията:	 гр. Варна 9002, ул. 
„Полк. Свещаров“ 5, тел. 052 616 275. 

Председател – доц. д-р Ив. Бончева, e-mail: 
ibontcheva@yahoo.com 

Организация:	 АСОЦИАЦИЯ	НА	ВАРНЕНСКИ	ОРГАНИЗАЦИИ		
ЗА	ПРЕВЕНЦИЯ	НА	НАРКОМАНИИТЕ

Проект:		Издаване	на	специализиран	журнал	„Психиатрия-наркомании“,	бр.	25	–	28
„Психиатрия – Наркомании“ е специализиран периодичен журнал в областта на зависимостите към 

психоактивни вещества.
Списанието е разпространено сред членове на Областния съвет по наркотичните вещества, Об-

ществения съвет по рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества, 
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варненската секция на Българската психиатрична асоциация, 
НПО работещи в полето на превенция, рехабилитация и на-
маляване на вредите, свързани с наркотици, професионалисти 
от системата на социалните услуги, места за лишаване от сво-
бода, здравни заведения, студенти и координатори на групи за 
самопомощ и др.

Координати	 на	 организацията:	 гр. Варна, местност „Св. 
Никола“ 102 Б, тел./факс 052 302 950 

Председател – Георги Попов, e-mail: avopn@abv.bg 

Организация:	 СНЦ	„ШАНС	ЗА	ХОРА	С	УВРЕЖДАНИЯ“
Проект:	 Не	убивай	живота	си,	дай	шанс	на	мечтите!

Проектът е в партньорство с ОУ „Отец Паисий“ и е ориен-
тиран към деца и родители. Целите на проекта са запознаване 
целевата група с рисковете, свързани с употребата на нарко-
тици; превантивна и информационна дейност; изграждане 
на умения за адекватно общуване, екипност, реагиране при 
натиск и др.

Чрез дейностите по проекта – дискусии, образователни 
филми, спортни 
игри, тренинги, ан-
кети и др. е повише-
на информираност-
та по проблемите 

на деца и родители и е реализирана възможност за ранна и 
последваща интервенция.

Координати	на	организацията:	гр. Варна, ул. „Парижка 
комуна“ 4, тел. 052 650 231, факс 052 650 164, e-mail: snc_
shans@abv.bg 

Председател – Тодор Мутафов.
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Организация:	 СДРУЖЕНИЕ	ЗА	УСТОЙЧИВО	РАЗВИТИЕ		
И	ЕКОЛОГИЯ	–	ЯВОРОВ

Проект:	 „ОТВОРЕНИ	СЪРЦА	КЪМ	ОТВОРЕНИ	СЪДБИ“	–		
първична	превенция	на	асоциалното	поведение	и	трафика	на	хора		
(сред	учениците	от	VІІІ	–	Х	клас	на	СОУ	„П.	Кр.	Яворов“)

Проектът се реализира в партньорство със СОУ „Пейо 
Яворов“ и е насочен към първична превенция на асоциално-
то поведение и трафика на хора чрез изграждане на защитни 
механизми за самосъхранение у целевата група – 50 ученици 
на възраст от 14 до 17 години. 

Учениците и 12 учители от гимназиален етап са обуче-
ни по предварително изготвена програма „За някои рискове 
сред младите хора“. Програмата е разпределена в модулите: 
„Превенция на асоциалното поведение“ и „Превенция на 
трафик на младите хора“. В модулите са включени теми като 
„Сексуална и трудова експлоатация и трафик на деца“, „Що 
е трафик на хора и причини, водещи до трафик на хора“, 

„Трафикът на хора и момичетата като жертва на проституцията“, „Животът е в твоите ръце“, „Агреси-
ята около нас“, „Асоциалното поведение на младежите в училище“, „Агресивно поведение в интернет 
пространството и начини за преодоляването му“ и др., които по интерактивен начин са отработени с 
целевата група – решаване на казуси, дискусии, спортни и туристически занимания, конкурси за лого и 
послание на проекта; за есе, презентации и др.

По темите на проекта са изработени флаери, брошури. 
Информация и снимки от дейностите са публикувани на 
линк към сайта на СОУ “Пейо Яворов“ http://souyavorov-
varna.com/.

Координати	 на	 организацията:	 гр. Варна 9023, ж.к. 
„Вл. Варненчик“, СОУ „П. Кр. Яворов“, e-mail: yavorov_
varna@abv.bg 

Председател – Даринка Божинова, моб. тел. 0889 388 
347, e-mail: dirdari@abv.bg 
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Организация:	 ФОНДАЦИЯ	„СУИЦИДОПРЕВЕНЦИЯ“
Проект:		Посттравматична	и	вторична	суицидопревенция	сред	деца	и	млади	хора
Проектът е насочен към посттравматична суицидопревенция сред деца и млади хора, извършили 

опит за самоубийство и приети за лечение в клиниките по „Токсикология“ към ББАЛ ВМА – Варна и 
„Шокова зала“ към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна, партньори в проектните дейности. Екипът от специа-
листи по проекта е извършил консултации с родителите и близките на целевата група. За периода на 
проекта 01.06.09-30.10.09 през отделенията на горепосочените клиники с опит да сложат край на жи-
вота, са преминали двадесет и четири деца и млади хора, които са обхванати и включени в дейностите 
по проекта.

В рамките на проекта са проведени консултации с психолог, психиатър и със специалист с опит в 
сферата на алтернативните подходи за ресоциализация при лица, извършили опит за самоубийство и 
техните близки. Всички консултации са извършени под супервизията на психиатър, работещ в сферата 
на асоциалното поведение сред деца.

По време на консултациите децата и младите хора са подпомогнати да открият други, по-удачни 
модели за справяне с житейските ситуации. Родителите и близките са получили подкрепа и консулта-
ции в каква насока да променят комуникацията си с пациентите – целева група по проекта, както и по 
отношение на самообвиненията си.

На екипно събиране се стига до становището за случаите с малолетни и непълнолетни, извършили 
опит за самоубийство, да бъде уведомявана Държавната агенция за закрила на детето. 

Координати	на	организацията:	гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 141, вх. 7, ет. 10, ап. 25, тел. 0888 
088 155, e-mail: suicidoprevencia@abv.bg 

Председател – Пламен Марков. 

Организация:	 СДРУЖЕНИЕ	НА	СЕМЕЙНИТЕ	ЛЕКАРИ	–	ВАРНА
Проект:	 Обучение	на	медицински	специалисти	по	превенция	на	hiV/СПИН,	употреба	на	

психоактивни	вещества	и	подобряване	на	сексуалното	и	репродуктивно	здраве	
сред	младите	хора	и	рисковите	групи	в	община	Варна

Проектът залага на обучението на медицински специалисти в общата медицинска практика, учили-
щата и работещите в доболничната медицинска помощ с оглед превенция на НІV/СПИН, подобряване 
на репродуктивното и сексуално здраве, превенция на употребата на алкохол и тютюн сред младите 
хора и рисковите групи	в община Варна. 
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Обучението е осъществено чрез съвременни интерактивни методи и се води от опитни преподава-
тели от Медицински университет – Варна: доц. д-р В. Маджова, ръководител на Катедрата по ОМ и 
Национален консултант по специалността, и Диана Димитрова – психолог, преподавател по клинична 
практика на акушерки и зам.-директор на Медицински колеж – Варна. 

В проекта са обхванати 46 медицински специалисти, разделени на 3 групи, преминали през обуче-
ния на 1-2 август, 5-6 септември и 19-20 септември 2009. 

За интерактивното обучение са разработени методични и информационни материали, материали за 
проучване и оценка мнението и удовлетвореността на участниците, информационни брошури, казуси 
и ролеви игри. 

Придобитият опит и изработените печатни материали и информационни брошури ще са полезни в 
превантивната дейност на медицинските специалисти сред младите хора и рисковите групи.

Координати	на	организацията: гр. Варна, ул. „Парижка комуна“ 33, ет. 1, ап. 32, тел. 052 510 657, 
e-mail: smitev@abv.bg. 

Председател – Светлин Митев, моб. тел. 0888 321 485, e-mail: smitev@abv.bg

Организация:	 КЛУБ	„ИНТЕЛЕКТ“
Проект:	 Първична	превенция	на	наркомании	в	петите	и	шестите	класове	в	СОУ	„Св.	

Климент	Охридски“
Проектът е насочен към намаляване броя на учениците от петите и шестите класове, които могат да 

опитат или са опитвали наркотични вещества; повишаване компетентността на родители и учители във 
формирането на нагласи за неупотреба на психоактивни вещества; изграждане на мрежа между учи-
лищно ръководство, неправителствена организация и медии 
за ограничаване на предлагането и търсенето на психоактив-
ни вещества. 

С дейности по проекта са обхванати 135 ученици и тех-
ните родители, класни ръководители на петите и шестите 
класове. 

Дейностите включват: анкетни проучвания, родителски 
срещи, тренинги с ученици, отпечатване на брошури за ро-
дители и ученици, на плакат “Вземи се в ръце! Не допускай 
някой друг да решава вместо теб!“.



��

От проведените родителски срещи се налага изводът за 
дефицит на родителските знания по отношение предлагане-
то, разпространението и употребата на наркотици; необхо-
димостта от постоянна превантивна дейност от институции, 
училище, НПО. 

В рамките на проекта учениците са посетители храм „Св. 
Борис“ в Аспарухово, където се обгрижват наркозависими, и 
отец Георги им е разказал как могат да попаднат в наркоза-
висима среда, как съвременният начин на живот все повече 
обезсмисля духовната същност на човека. 

Децата са чули разказа на Любо от Плевен какво е всъщ-
ност да си наркоман. Другите момчета от наркокомуната са споделили, че първия път, когато опитват, 
им се вижда като игра, забавление и това е примката, с която зависимостта те хваща. «Не се съглася-
вайте толкова лесно! Учете и спортувайте! Слушайте вашите учители! Не бързайте да пораствате!» са 
съветите на наркозависимите към участниците в проекта. 

Координати	на	организацията:	гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ 16, вх. А, ет. 3, e-mail: intelektt@abv.bg
Председател – Петромила Атанасова, моб. тел. 0889 274 124. 

Организация:	 СДРУЖЕНИЕ	„ОБЩНОСТИ,	ОПОЗНАВАНЕ,	КУЛТУРА“
Проект:		„ОВЛАДЕЙ	ГНЕВА!“
Проектът цели превенция в общността и училището за 

създаване на среда, способстваща за намаляване риска от аг-
ресия и насилническо поведение сред младежите в Социален 
учебен професионален център „Ан. д-р Железкова“, Варна. 
Целевата група по проекта включва 40 младежи и девойки на 
възраст от 15 до 19 г. и 20 курсови ръководители, възпитате-
ли и социални работници от СУПЦ.

Чрез цикъл теоретични занимания от програмата на модул 
„Нетърпимост към агресията“ превантивната и социално-пси-
хологическа дейност е насочена към функциониране и справяне с проблеми, свързани с младежката агре-
сия, подобряване разбирането как да се идентифицира насилническото поведение; изграждане на нетър-
пимост на агресията във и извън училище; провокиране мисленето на младите хора, творческата им изява 
и позиция по проблемите на насилието; даване гласност на положителните послания от младежите. 
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Занимания на открито; дискусия с районни инспектори от ІІІ РПУ 
– „Престъпността сред младите и Наказателният кодекс“; двудневен 
семинар „Превенция на отклоняващо се поведение“ за учители, въз-
питатели и социални работници от СУПЦ; запознаване на участни-
ците в проекта с характеристиките на пазара на труда и възможност-
ите за успешно включване в реалния трудов пазар и др. са част от 
проектните дейности.

Отпечатани са информационни материали по важни теми от про-
грамите на двата обучителни модула и раздадени на курсовите ръко-
водители на СУПЦ, като темите ще бъдат разгледани в часа на класа 
през учебната 2009/2010 г. 

Координати	на	организацията: гр. Варна 9009, бул. „Вл. Вар-
ненчик“, бл. 29, вх. Д, ап. 73, тел. 052 752 084, e-mail: o-o_k@abv.bg

Председател – Галина Панайотова, моб. тел. 0899 296 304. 

Организация:		 ФОНДАЦИЯ	„ЗА	ПО-ДОБРО	ПСИХИЧНО	ЗДРАВЕ“
Проект:		Сформиране	и	психологична	помощ	на	подкрепяща	група	за	близки	на	лица,	

страдащи	от	зависимост
Проектът е насочен към създаване на подкрепяща група от родители, приятели, колеги и други зна-

чими хора за лица, страдащи от зависимост, които адекватно да реагират за разрешаването на проблема 
– намаляване проявите на асоциално поведение на зависимия, изграждане на подкрепяща среда от про-
фесионалисти, близки и приятели, насочване към специализирани институции за комплексно решаване 
на здравните проблеми.

В изпълнение дейностите по проекта са създадени две подкрепящи групи от родители, приятели и 
други значими фигури на зависими от дроги деца и младежи. В групите участват по 12 човека, по-голя-
мата част от които – майки на зависими. 

Индивидуални консултации със специалист са получили 67 лица, които са подпомогнати за справя-
не със собствения стрес и насочени към действия за справяне с проблема. 

Координати	на	организацията: гр. Варна, ул. „Царевец“, бл.9, вх.В, ет.8, ап.78, e-mail: bm_health@
yahoo.com 

Председател – Тони Милева, моб. тел. 0885 013 713.
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Програма „Училище за родители“
Програмата „Училище за родители“ е част от „Програмата за превенция на рисковото поведение 

сред деца и млади хора – 2009“ на дирекция „Превенции“. 
Основна цел на програмата е повишаване на информираността на родителите по проблемите на съ-

временния млад човек, свързани с употребата на наркотици, агресията, рисково сексуално поведение, 
безопасен интернет и други.

През учебната 2009/2010 г. в рамките на Програма „Училище за родители“ в III Природоматематиче-
ска гимназия „Акад. Методи Попов“ и Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ стартира 
информационна кампания за превенция на употребата на наркотици в училищната общност. 

Целевата група включва 1400 ученици от 8 – 11 клас, 1200 родители и 100 учители и представители 
на училищната общност. Целта на кампанията е повишаване на информираността на целевата група и 
подкрепа на протективните фактори на семейството. 

Дейностите по кампанията се осъществяват по метода „уче-
ници обучават ученици“, включително „ученици обучават ро-
дители и учители“. В рамките на 4 открити урока за ученици 
и 4 открити урока за родители и учители, специално обучени 
ученици – доброволци от 8, 9, 10 и 11 клас представят инте-
рактивно видовете психоактивни вещества, рисковете, свърза-
ни с тяхната употреба, механизмите за справяне с влиянието 
на средата, как да се 
разпознае употребата 

и какво да се прави, 
ако проблемът е вече 
налице. 

Темите, включени 
в откритите уроци, 
обхващат марихуана, 
амфетамини, екстази, 
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кокаин, хероин, халюциногенни вещества, инжектиране на 
наркотици.

Партньори при реализирането на информационните кам-
пании за превенция на употребата на наркотици в училищ-
ната общност са сдружение „Младежка инициатива за Ва-
рна“, „Асоциация на варненски организации за превенция 
на наркоманиите“, район „Аспарухово“ – Община Варна, 
ТВ „Черно море“, „Медийна компания – ЕООД“, в-к „На-
родно дело“.
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