ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
от работна среща за уточняване параметрите на предстояща кръгла маса по
проблемите на зависимостите, проведена на 03.10.2012 г., кабинет 617 на Областна
администрация Русе
Целта на срещата беше да се обсъдят предложения за теми за разглеждане на
предстояща кръгла маса.
Д-р Андриан Райков – заместник областен управител откри работната среща и
даде думата на присъстващите, за да изразят своето мнение.
Г-н Димитър Райнов – началник на Регионалния инспекторат по образование
заяви, че основният канал за превенция на зависимости е Превантивния
информационен център.
Г-жа Албена Нинова – председател на Превантивния информационен център
заяви че Центъра работи основно в община Русе. В училищата се разпространяват
информационни табла, илюстриращи негативното влияние на наркотичните и
упойващи вещества . Чрез учителите по информатика се осъществява превенция на
общуването в Интернет като основен начин за разпространение на наркотици сред
децата.
Г-н Райнов изтъкна, че е необходимо да се свали възрастта, от която започва
превенцията и контролът на употребата на алкохол, тъй като се констатира редовна
употреба от петокласници.
Г-жа Нинова отбеляза, че чрез Националния център по наркомании се
разпространяват рисунки, чрез които се цели да се насърчат децата да отстояват на
натиска на групата.
Г-н Райнов представи резултати от изследване, според които лекциите относно
употребата на наркотични вещества всъщност засилват интереса на децата. Той изрази
мнение, че опитите за превенция понякога могат да имат обратен ефект и трябва да се
прецени до къде и какво да се поднася на децата.
Г-жа Искра Иванова – представител на Община Русе заяви, че в момента 77
медицински специалисти работят в училищата, а тяхната основна задача е промоция на
здравето.
Според г-жа Нинова медицинските лица няма как да изземат функциите на
специалисти психолози в училищата при работата с проблемни деца.
Г-н Райнов изтъкна липсата на дисциплина и отговорност сред обществото към
проблема и че той обичайно бива прехвърлян към институциите. Родителите не
намират време за разговори с децата си.
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Според д-р Теменужка Матева – управител на Центъра за психично здраве
съществуват ученици, които още от седми клас консумират по 1 л. водка дневно.
Необходимо е да се потърси начин за заетост на хора със зависимости, както и
провеждане на лекционни форми и програми относно наркомания и затлъстяване,
иницииране на срещи със здравни работници и др.
Д-р Маргарита Николова – директор на Регионалната здравна инспекция даде
идея за пускането на клиповете на проекта „Информирани и здрави” на
Министерството на здравеопазването в часовете на класа.
Г-жа Мария Арнаудова – сътрудник на терен в ОС на БЧК допълни, че децата
са силно емоционални и имат нужда от подкрепа, повишаване на самочувствието като
те намират утеха в дрогата, алкохола и приятелския кръг. Голям проблем е липсата на
политика за работа на специалисти с родители, чиито деца са с установени
зависимости.
Г-жа Деана Димова – управител на сдружение „Център Динамика” сподели че
доброволци по програми „Връстници обучават връстници” към Центъра насърчават
деца към приобщаване в групи извън употребяващите редовно алкохол. Комуникацията
с хора на тяхната възраст има положителен ефект върху нагласите им.
Г-н Стоян Марков – изпълнителен директор на Kаритас Русе предложи
Центъра за обществена подкрепа към организацията също да се включи в превенцията
на зависимости.
Г-н Павлин Петров – експерт в ОС на БЧК отбеляза, че зависимите се
социализират трудно в обществото, някои от тях като например бившите затворници
нямат здравни осигуровки, лични карти. Често зависимите са обект на социална
дискриминация, работодателите отказват да назначат зависими или ги уволняват в
момента, в който разберат че са такива.
С оглед представените идеи и предложения г-жа Павлина Бранкова – експерт
в Областна администрация Русе предложи следните теми за предстоящата кръгла маса:
Превенция:
1. Представяне дейността на Превантивно-информационния център.
2. Обсъждане на възможности за намиране на работа на зависими.
3. Представяне на програма „СИНДИ” и проект „Информирани и здрави”.
4. Представяне дейността на Центровете за обществена подкрепа с акцент
работа по превенция на зависимости.
Рехабилитация:
1. Представяне работата със зависими на терен.
2. Представяне на социалните услуги, разкрити от сдружение „Център
Решения”.
3. Представяне дейността на Отделението за лечение на зависимости.
В края на срещата бяха взети следните решения:
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1. Да се изготви проект на програма за кръглата маса, включително
предложение за докладчици, която да се изпрати на всички участници в кръглата маса.
Срок: 11.10.2012 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
2. Участниците в кръглата маса да изпратят в Областна администрация Русе
своето становище и корекции по проекта на програма.
Срок: 18.10.2012 г.
Отговорник: Участниците в кръглата маса
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител на област Русе

Съгласували:
Иваничка Банчева
Директор на ДАКРРДС
Пенка Попова
Вр. И. Д. Началник отдел АКРР в ДАКРРДС
Павлина Бранкова
Старши експерт в отдел АКРР на ДАКРРДС
Изготвил:
Иван Марчев
Стажант в отдел АКРР на ДАКРРДС
04.10.2012 г.
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