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Ве се л а К о л е д а
и
Ч е с т и т а Н о ва 2 0 1 6
Година!
През месец октомври в Благоевград се
проведе ІХ-та Национална конференция по
проблемите на превенцията на употребата и
злоупотребата с наркотични вещества
организирана
от
Секретариата
на
Националния съвет по наркотични вещества
и Национален център по наркомании със
съдействието на ОбСНВ-Благоевград и
РЗИ-Благоевград. На конференцията бяха
обсъдени проблеми и ефективни мерки за
превенция, ограничаване и намаляване на
употребата
на
наркотици
сред
подрастващите в училищата. Участие взеха
специалисти от Общинските съвети по
наркотични вещества и Превантивноинформационни центрове по проблемите на
наркоманиите в страната, психиатри, съдии,
лекари и др.
Автор: Миглена Петкова

Екипът на столичния Превантивноинформационен център по проблемите на
наркоманиите /ПИЦ по ПН/, участва в семинар
на тема „Работа с проблемни ученици,
овладяване на агресията. Умения за
решаване на конфликти“. Събитието бе
организирано от Районния инспекторат по
образованието в София и се проведе на 1 0
декември 201 5 г. на територията на 56 -то СОУ
„Проф. К. Иречек“. Пред помощникдиректорите по учебната дейност от
столичните училища д-р Любомир Живков,
директор на ПИЦ по ПН – София, представи
темата за проблемното поведение при
учениците и превенцията на зависимостите.
Ръководителите
на
трите
действащи
понастоящем програми за универсална,
индикативна и селективна превенция ги
представиха пред аудиторията и отговаряха
на въпроси.
Програмата за универсална превенция
„Усвояване на личностови и групови умения за
превенция на употребата на психоактивни
вещества“ бе представена от Миглена Петкова
и Екатерина Николова, програмата за
индикативна превенция за деца, юноши и
родители експериментиращи и употребяващи
психоактивни субстанции бе представена от
Евелина Пейчева и програмата за селективна
превенция „Аутрич работа с деца и младежи в
риск и с маргинализираните общности сред
етническите малцинства за борба срещу
употреба на наркотични вещества“ бе
представена от Пламенка Петрова и Юри
Кацаров. Бе анонсирано и предстоящото
стартиране на програма за студенти.
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Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите – София (ПИЦ по ПН) е
специализирано здравно заведение към Столична община. Планира, подготвя и реализира дейностите
си по проблемите, свързани с употребата, злоупотребата и зависимостта към психоактивни вещества в
изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 201 4 – 201 8 г. и Плана за действие към
нея.
Към ПИЦ по ПН функционира първия по рода си в България Дневен консултативен център за деца и
юноши, които експериментират или злоупотребяват с психоактивни вещества и техните семейства –
една от ключовите дейности по Проект № BG0011 „Слушайте детето – подобряване на превенцията и
достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”,
финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) със
страни донори: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
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