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Към Превантивно-информационен център по проблемите на наркомании те - София се реализира двугодишната програма „Индикативна превенция
за студенти и младежи експериментиращи и употребяващи психоактивни
вещества.“, с ръводител Виктория Казакова. Програмата е в съответствие с
изискванията на Наредба № 6 от 11 .04.201 4 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, и Европейските
стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. Дадено е съгласие
за нейното реализиране от директора на Националния център по наркомании. Първите публични прояви бяха срещи със студенти от Софийски
Университет „Св. Климент Охридски”, чрез съдействието на проф. П. Калчев и д-р К. Ханчева, и Нов Български Университет. На срещата бяха обсъдени бъдещи съвместни дейнности за сътрудничество, насочване на връстници експериментиращи и употребяващи психоактивни вещества и включване на студентски творби в конкурс „Творчеството като алтернатива”. Конкурсът беше обявен на Facebook страницата на ПИЦ по ПН - София, на
която участниците изпращаха фотографии и рисунки и където се проведе
гласуването за най-добра творба.
Отличените бяха наградени с: 1 -ва
награда – слушалки; 2-ра награда –
албум с илюстрации на Иван Мърквичка; 3-та награда – 2 ваучера за
кино, осигурени от организаторите и
с поощрителни награди финансирани от Съюза на пивоварите в България. Награждаването се проведе в
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деня на отворените врати, в Дневен
консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивноинформационен център по проблемите на наркоманиите –София, и
като част от кампанията „Спортът е
по-добрият начин децата да пораснат” на Съюза на пивоварите в България. Участие взеха младежи от 1 53то Спортно училище „Неофит Рилски”, 35 -то СУ „Добри Войников”,
театрален колеж „Любен Гройс”,
студенти от магистратура по Детскоюношеска психология към Софийски
университет „Св. Климент Охридски”
и студенти от Национална академия
за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов”. Събитието беше
уважено от представители на Национален център по наркомании, Национален фокусен център за наркотици и
наркомании, Съюз на пивоварите в
България и др. Част от участниците
рисуваха графити със спрейове и
оставиха своето послание на поставените в двора платна.

От творбите участвали в конкурса
беше направен и отпечатан колаж,
чрез разпространението на който към
програмата бяха, и ще се насочват
студенти и младежи между 1 8 и 25 г.
Създадена беше доброволческа
мрежа, сформирана от студенти на
принципа „Връстници към връстници”
с цел достигане до хора експериментиращи, употребяващи психоактивни вещества и в риск от развитие на зависимост.

Психологът Виктория Казакова и ко-водещата Милена Андонова започнаха групова работа с доброволци, студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. Групата стартира с интерактивни игри и методи за представяне,
опознаване и сближаване на членовете на групата, изработване на правила за работа и поведение по време на срещите, споделяне на очаквания и
нагласи за бъдещата работа. Основните дейности на доброволческата група са свързани с превенция, информация, образование и пряка работа с
различни групи млади хора – с рисково поведение, упторебяващи и експериментиращи с психоактивни вещества и в риск от развитие на зависимост.
Мисията и основната цел на водещите е доброволците да повишат своята
информираност за характеристиките на развитие на зависимостите, развитие на здравното, социалното и културно равнище на младите хора и изграждане на съвременна доброволческа мрежа информираща за принципите на здравословен начин на живот, прекратяване на употребата на
психоактивни вещества, разбиране на себе си, личните ценности и
приоритети, осмисляне на собствената реализация, справяне с проблемното поведение и преодоляване на вътрешните конфликти.
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През месец ноември 201 6 г. беше проведен семинар за съвременна
профилактика на рисково поведение на юношите. Организатори бяха
Фондация „Стефан Батори”, Полша в партьорство с Фондация „Асоциация
за консултации, развитие и обучение „Имеон-Балкани“, България и Народно
читалище „Стефан Караджа”. Интензивното практическо обучение под
формата на работилница и тренинг се радваше на присъствието и
активното участие на 32-ма души – педагози, психолози работещи с деца и
юноши, учители и възпитатели. Работата беше организирана в два модула.
Модул 1 беше посветен на работата с деца и юноши. Разгледани бяха
съвременните концепции за профилактика – техните позитиви и заплахи,
споделен беше и полския опит. Особено внимание беше обърнато на
„трудните деца” с дебалансирано поведение от т. нар. рискови групи и
дисфункционални семейства, застрашени от химически и нехимически
зависимости, социотерапевтична диагноза и коригиране на поведението.
Обсъди се и работата с педагогическите кадри и сътрудничеството на
училището с родителите.
Модул 2 беше посветен на работата с родители и семейство. Разгледани
бяха родителските позиции относно контрол и свобода както и влиянието им
върху употребата на психоактивни вещества от деца; Как се изгражда
възпитателна компетентност – знания-умения-отношение; Проблеми с
децата и проблеми на децата; Проблеми и ресурси – промяна на опита;
Минало и бъдеще – промяна на посоката; Емоции и комуникация с детето;
Родителско отношение – вписване на децата в роли; Дете в ситуация на
семеен конфликт.
Треньори бяха Анна Швед и Анджей Майхер. Анна Швед е учител,
социотерапевт, треньор, театрален инструктор и създател на авторски
профилактичен театър; терепевт на зависимостите и по Solution Focused
Brief Therapy; директор на Младежки културен център във Варшава; автор и
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По случай Международния ден за социална отговорност на пивоварния
бранш и подкрепата му към Европейската стратегия за намаляване вредите
от алкохола, по инициатива на Съюза на пивоварите в България, екип на
Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивноинформационен център по проблемите на наркоманиите – София проведе
превантивно-информационна среща с ученици от 9 и 11 клас на 1 53-то
Спортно училище „Неофит Рилски”- гр. София.
Учениците взеха активно участие във викторина с награди, осигурени от
Съюза на пивоварите в България на тема „Последиците от употребата на
алкохол и други психоактивни вещества”.
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Среща с директорите на 11 училища се проведе на 1 5.1 2.201 6 г. в Зала 2
на Столична община, на ул. „Московска” № 33. Присъстваха представители
на 1 СУ „Пенчо Славейков”,2 СУ „Акад. Емилиян Станев, 26 СУ „Йордан
Йовков”, 58 ОУ „Сергей Румянцев”, 73 СУ „Владислав Граматик”, 74 СУ
„Гоце Делчев”, 78 СУ „Христо Смирненски”, 79 СУ „Индира Ганди”, 1 49 СУ
„Иван Хаджийски”, ЧПГОУ „Езиков Свят”.
Събитието е част от програмата „Избирам себе си” и се проведе с цел да
се включат заинтересованите страни. На присъстващите бяха представени
законовите и нормативни условия за осъществяване на превенция на
рисково поведение и употреба на психоактивни вещества в училищна среда
в Република България, Европейските стандарти за качество на превецията на употребата на наркотици, както и
дейностите по програмата „Избирам себе си”.
В заключение се договори сключване на споразумение за обединяване на усилията и сътрудничество в областта
на превенцията на употребата на психоактивни вещества.
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По материал на Доц. Др Тиан Дейтън /Tian Dayton/ – магистър по
педагогическа психология и доктор по клинична психология, сер
тифициран обучител по психодрама, социометрия и групова психо
терапия, директор на Нюйоркския психодрама институт, известен екс
перт и консултант по психодрама, травма и пристрастяване, член на
Американската асоциация по психодрама и групова психотерапия
/ASGPP/.
http://www.tiandayton.com/articles

Смята се, че от 1 5.1 млн души в САЩ, които злоупотребяват с алкохол,
близо една трета са жени. Въпреки това, те представляват само 25% или ¼
от хората, които се подлагат на лечение. Жените се включват по-рядко в
лечение от мъжете и съответно смъртността сред жените алкохолици е от
50 до 1 00 пъти по-висока от тази на мъжете алкохолици. В продължение на
много десетилетия жените, които страдат от пристрастяване са по-често в
изолация и са пренебрагната част в групата на лекуваните от зависимост.
Това е така главно по две причини – първо, защото съществува очакването,
че жената/майката би трябвало да може да се справя сама и второ, защото
съществува отдавнашна традиция за един и същи подход в лечението на
зависими, без значение на пола.

Добилият широка популярност модел за групово лечение АА /анонимни
алкохолици/ е разработен от Бил Уилсън и д-р Боб, и се базира на собствен опит в постигането на трезвеност. Практичекият опит на АА се
превръща в един от двата крайъгълни камъка, на които са базирани
програмите за лечение на зависимости. Вторият се явява изследователския анализ на Е. М. Йелинек,
чиито модел за възстановяване от
пристрастяването става известен като „Кривата на Йелинек” и възниква,
когато през 1 945 г. А. А. Грейпвайн
изпраща 1 600 въпросника до възстановяващи се алкохолици като ги
моли да опишат процеса, свързан
както с тяхната пристрастеност, така

Жените са биологично призвани да поддържат, подхранват и отговарят за
взаимоотношенията. Тези техни задължения не са случайни, а спомагат за
оцеляването на вида. Жените преживяват разкъсването на главните връзки,
каквито са тези между родители и деца като травма. Травмата, свързана с
разкъсване на връзката се определя като пробив в отговорността за връзката. /Ван дер Колк 1 996 г./, резултат на което може да бъде загуба на увереност и доверие, мнителност, депресия, тревожност, прилепчивост, заучена
безпомощност, високорисково поведение, объркване във вътрешния и външен свят, както и желание за самоизбавление от емоционалната и психологическа болка чрез наркотици, алкохол, преяждане, секс, хазарт и др.
Тъй като жените са ориентирани към отношенията, те са податливи на
травми, вследствие разрушаване на отношенията и понякога използват
опасни вещества или проявяват рисково поведение, само и само за да запазят връзката с някой или за да притъпят емоционалната болка от загуба на
връзка. Същевременно, желанието на жената да съхрани важни за нея взаимоотношения или да предпази от емоционална болка децата си играе ролята на мощно мотивиращ фактор за търсене и поддържане на лечение. Счита
се, че здравите жени имат разнообразни взаимоотношения, които им носят и
чувство на взаимност и автентичност, а нездравите изпитват недостиг на искрени, взаимнодопълващи се и подкрепящи взаимоотношения. Характерен
за такива жени е беден социален атом, съдържащ само няколко значими
връзки.
Активната работа по посока изграждането на нови, подкрепящи и поддържащи отношения и разширяване на социалния атом е изключително важна стъпка за укрепване процеса на възтановяване.

симптоми на посттравматично стресово разстройство са с висок риск да
предадат собствената болка на
децата си, както чисто преживелищно, така и под формата на неспособност да създадат и поддържат
стабилна и подкрепяща среда за
израстване. Типични травми за жените са физически и/или сексуални
нападения, а също и повторението
на травмите.
Има много симпоми, които се явяват като следствие от това, че някой
живее или е живял с психологичаска
травма и/или зависимост. Това са
множества от мисли, чувства и постъпки, които се предават от поколение на поколение ако човек не си
даде труд да ги изследва и лекува.
Сами по себе си симптомите също
добавят конфликт в живота на жената, която ги проявява. Добавяйки
наркотици, алкохол и набор от водещи до пристрастяване модели на
поведение, получаваме мощен фактор на емоционални, психологически, духовни и житейски усложнения, чието изясняване и лечение е
трудно и изисква професионална
помощ.
Характеристики на възрастен
индивид с непреработена травма от
детството са: заучена безпомощност; депресия; емоционална подтиснатост; изопачено мислене; загуба на доверие и вяра; свръхчувствителност; прилепчивост; загуба на способността за съпричастност; загуба на емоционална пластичност и черно-бяло мислене; избухливост; високо рисково поведение; хаотичен вътрешен свят; вина
на оцелелия; развитие на ригидни
психологически защити; несъзнателно повтаряне на болезнената динамика; желание за самолекуване.
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Груп ова раб ота

и с тяхното възстановяване. В отговор, получил само 1 58 попълнени въпросника – нисък и незначим статистически процент. Въпреки съмненията във
валидността, той наема д-р Е. Мортън Йелинек да анализира и интерпретира получените данни. Той открива, че отговорите на въпросника се делят на две групи: 98 от анкетираните описват своята зависимост и възстановяване по един начин, а около 1 5 – по съвсем друг. Интересно било и
това, че по-голямата група били отговори на мъже, а по-малката група - на
жени.
Тъй като извадката от 1 5 жени е твърде малка за да се анализира отделно, а и тъй като данните се „различават толкова много” /Е. М. Йелинек,
1 946 г., стр. 6/ от тези на мъжете, Йелинек изхвърлил отговорите им и разработил модел, въз основа данните от мъжете. Никой не предложил да се
изследва допълнително и да се види дали жените всъщност не следват специфичен модел на пристрастяване и възстановяване, и съответно дали не
се нуждаят от свой собствен модел на лечение.
В продължение на 50 години, Кривата на Йелинек била основен градивен
елемент на лечебни програми за зависими, като подобно на АА се основавала само на личния опит на мъжете в процесите на пристрастяване и
възстановяване. Жените със зависимост останали невидими.
Травм а и зави си м ост

Що се отнася до спецификата на
За съжаление травмата поражда допълнителни травми. Трудното детство
твърде често предпоставя проблеми в зрелостта. Майки, които имат груповата работа, „изследването на

Елизабет Ариес /1 976 г./, според Стефани Къвингтън показва, че за мъжете
са полезни смесените групи, а за жените са по-полезни еднополовите женски
групи.” Мъжете не са склонни да споделят по-болезнени за тях емоции пред
други мъже. При жените е обратно, а именно – по-отворени са към споделяне в еднородна женска група. В смесените групи мъжете разкриват много
повече за себе си и чувствата си, докато жените показват по-малко.
/Приядарсини 1 986 г./, от /Къвингтън 1 997 г./ В женските групи, жените имат
склонност да се грижат за всяка една от тях и използват по равно времето за
споделяне, докато в смесените групи те предоставят думата предимно на
мъжете и, въпреки че обикновено съставляват половината от групата заемат само една трета от времето за споделяне. /Къвингтън 1 997 г./
Как м оже да п ом огн е п си ходрам ата

Психодрамата предлага забележителен начин за решаване на емоционални, психологически, духовни и поведенчески проблеми, свързани с травма и пристрастяване. Тя дава възможност протагонистът да разгледа и преживее съдържанието на вътрешния си свят, преди да го анализира и теоретизира и основната и цел е да се възстанови спонтанността и адекватността на реакциите в конкретни ситуации. Фактът, че психодрамата е
действен терапевтичен метод дава по-голяма възможност за промяна на поведението чрез техниките репетици на ролята и практикуване на различни
стилове за справяне в проблемни ситуации. Психодраматичната сцена е като лаборатория, в която една жена може да види и усети собствения си живот, да изпробва и сравни и противопостави различни набори от поведения,
което да подпомогне отделянето на минало от настояще, както и съзнателния избор на това, което работи най-добре в посока на възстановяването.
Чрез загряващи упражнения с хартия и молив и действени методи, съответстветната житейска ситуация на клиента може да бъде конкретизирана и
преразгледана. Психодрамата позволява на „там и тогава” да се превърне в
„тук и сега”, така че проекцията и преносът, които могат да навредят на взаимоотношенията в настоящето /имайки корени в миналото/ да бъдат разпознати и преработени. Психодрамата дава възможност протагонистът да разгледа и преживее съдържанието на вътрешния си свят, преди да го анализира и теоретизира. Основна цел на психодрамата е да се възстанови
спонтанността и адекватността на реакциите в конкретни ситуации.
В следващите редове ще бъде описано използването на техниката „Социален атом” /Морено, 1 964 г./ за лечение на жени със зависимост и
„Времева линия на травмата” /Дейтън, 2000 г./ при лечението на жени с
коморбидна за-висимост.
Построяване на социален атом е техника, при която клиентът получава за
задача да помисли за значими за него хора в живота, които може да се значими по положитилен или отрицателен начин, след което намира своето място на психодраматичната сцена и разполага въпросните значими около себе
си. Социален атом може да бъде построен по отношение на настоящето, миналото и желаното бъдеще. Изследват се съответните промени, което подпомага разбирането за изграждане на отношения, които подкрепят или подкопават постигането и поддържането на трезвеността. Понякога се оказва
много полезно построяване на два социални атома от настоящето – един за
света на клиета, когато е трезвен и един за света му при употреба на психоактивни вещества.

В хода на работата с тази техника се
поставят
и
въпроси,
които
подпомагат
изследването
на
взаимоотношенията и връзките като:
кои от взаимоотношенията си
чувствате като подкрепящи; кои от
взаимоотношенията ви са свързани
със зависимостта; какви промени в
мрежата ви от отношения биха
подкрепили трезвеността; кое ви помага да се чувствате свързани с хората около вас; кое ви кара да се
чувствате самотни и изолирани
спрямо хората около вас; какво чувство предизвиква у вас мястото ви в
системата ви от отношения; какво
имате и съответно нямате нужда да
променяте във връзка с вашите чувства; кои взаимоотношения ви подтикват към възстановяване и трезвеност; кои взаимоотношения ви
подтикват към употреба; кои взаимоотношения ще се запазят или загубят ако продължите да употребявате психоактивни вещества, и др.
Изследването и работата с техниката „социален атом” се подпомага и от поставяне на задачи за писане като: напишете писмо до някого
от вашия социален атом, на когото
имате нещо да кажете; сменете си
ролята с някой от вашия социален
атом и напишете писмо, което бихте
искали да получите от негово име,
обратно до себе си; създайте репортаж/статия за живота си от свое име;
сменете си ролята с някой от вашия
социален атом и създайте репортаж/статия за вашия живот от негово
име; помислете и опишете модели
от рода или родителското ви семейство, които оказват определящо
влияние върху сегашното ви семейство и др.
Социалният атом може да послужи за основа на изследване на родствените връзки, като последиците
от миналото започват да се изясняват. Енергията, която е била
заключена в инвалидизираща меж-

дуличностна динамика започва да се освобождава и да служи за развитието
на здравословно свързване със себе си, другите и за смислени занимания.
Като силата бавно и постепенно изгражда наново женската личност и
нейната мрежа от контакти, започва да се възстановява чувството за
достойнство и смисленост в ежедневието.
Друга интересна и резултатна техника в работата с жени, възстановяващи
се от зависимост е времева линия на травмата. Може да се пресъздаде на
хартия или в действие, в една или няколко сесии. Дава възможност на
клиента да получи визуална и осезаема представа за ролята на травмата в
живота си. Благодарение на тази техника травмите могат да бъдат почувствани като случващи се извън сферата на обичайния живот. Често травмата
е свързана със загуба на спомени, свързани с нея и тъй като преживяванията не протичат по обичаен начин поради сформирането на трудно
преодолими психологични защити и съпротиви, целта е доколкото може да
се припомни и върне „забравеното” психично съдържание. Клиентките често
преживяват „инсайти” и прозрения, представяйки своята времева линия и са
изненадани да открият как един определен момент от живота съдържа
множество травми, каквито например в други периоди няма. Те също могат
да открият пряко влияещи модели или как травмите от миналото имат
способността да се възпроизвеждат или да предхождат други травми в хода
на живота.
Чисто технически „линията на времето, свързана с травмата” се постига с
поканване на клиентката да създаде на хартия времева линия на своя живот,
от раждането до настоящата възраст като означи и отдели всеки петгодишен
период от това време, както и да отбележи значими преживявания за нея в
тези отрязъци от време.
Ако времевата линия на травмата се представя психодраматично,
клиентката се поканва да избере хора от групата, които да влязат в ролята
на нейната личност от различните, значими за нея периоди. Практикува се и
поставяне на карти по пода, изобразяващи всеки от 5-годишните периоди,
което помага на помощните азове да застанат на подходящото място.
Протагонистът се оставя да говори със себе си в тези части от времето,

които усеща като най-значими. Това
се оказва ползотворен начин за
среща и приемане на части от себе
си, които са били отцепени, вследствие на травмата. За задълбочаване на изследването могат да се
дадат и задачи за писане на писма
и/или статии до себе си и части от
себе си, които се преживяват като позначими, по подобие на гореописаните във връзка с прилагане на
техниката „Социален атом”.
Превод и адаптация:
Росица Станулова, психолог
Редакция и корекции:
Миглена Петкова, психолог

З а П И Ц п о П Н - С офи я

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.
За връзка с нас:

Ако имате запитване относно бюлетина моля, свържете се с Миглена Петкова mpetkova(at)sofiamca. org
Допълнителна информация

За допълнителна информация моля, посете нашия уебсайт: www. sofiamca. org

