
Годишен отчет на дейностите

на НИЛНА за 2015 г.

Асоциация за рехабилитация на зависими 

„Солидарност“



Поддържане на сайта 

www.drugsinfo-bg.org I

• Публикувахме три нови статии в секция „Азбука на наркотиците“: Анаболни

стероиди, GHB/GBL/1,4-BD и изцяло обновена статия за канабис.

• Създадохме ново меню с информация за пациенти на метадон и техните близки.

• Събрахме контакти на частни кабинети.

• Частично актуализирахме контактите в секция „Къде да потърсим помощ“.



Поддържане на сайта 

www.drugsinfo-bg.org II

• Актуализирахме голям брой текстове в различните менюта на сайта на българската

версия и част от текстовете в английската версия:

Митове за наркотиците; Често задавани въпроси; Зависимост; Рискове при употреба;

Предпазване при употреба; Спешна информация; В помощ на учителя; За родители и

близки; Чат-служба (в бъдеще Условия за ползване на чата); Дисклеймър (в бъдеще

Условия за ползване на услугите на Национална информационна линия за наркотиците

и алкохола); Кои сме ние (ще бъде публикуван в новия сайт); Проекти (ще бъде

публикуван в новия сайт); Партньори; Връзки.



Изработване на нов уебсайт на НИЛНА

През март започна подготовка за създаването на нов сайт, която включва:

• поредица от екипни срещи за обсъждане на функциите и дизайна на
новия сайт и изготвяне на предложение;

• постоянен контакт с уеб дизайнер, който ни даваше обратна връзка за
нашите идеи и желания;

• актуализиране на множество текстове от сайта;

• среща с уеб дизайнера през август.



Статистика на сайта I

• Посещения на сайта през 2015 г.: 134 210.

• Брой отделни посетители: 108 543.

• Среден брой посетени страници: 2,23.

• Средно време, прекарано в сайта: 2 мин. и 34 сек.

• Посещения през мобилни устройства: 46%.



Статистика на сайта II
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Статистика на форумите
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Нови рекламни материали

• Нови рекламни материали на НИЛНА не са правени.

• Отпечатана е нова дипляна за Служба „Родители“ в тираж 500 бр.



Събития

• Събитие по повод 26-ти юни – Световен ден за борба със злоупотребата и
незаконния трафик на наркотици: в седмицата от 22 до 26 юни бе направена интернет
кампания в социалните мрежи на „Солидарност“ и НИЛНА.

• През септември взехме участие в кръглата маса на тема „Ефективна работа с
доброволци“, организирана от доброволческата платформа Time Heroes.

• През септември взехме участие в две събития на Съюза на пивоварите в България по
повод Международния ден на социалната отговорност на пивоварния сектор: работна
среща между експерти, проведена в Превантивно-информaционния център по
проблемите на наркоманиите – София и спортен хепънинг, проведен в една от
градските градини.



Контакти с други институции, организации 

и специалисти

• През януари организирахме посещението на четирима колежани от

Karel de Grote University College в Антверпен, Белгия. Те прекараха

един ден в Рехабилитационната програма и в НИЛНА.

• През май бе направена среща с адвокат, който ни предостави безплатно

информация по най-често задаваните правни въпроси на НИЛНА.

• През юли проведохме среща с представители на Националната

пациентска организация, която е най-голямото пациентско обединение

в България.



Популяризиране на НИЛНА

• Публикувани са шест статии в сайта Puls.bg.

• Разпространихме печатни материали чрез:

 МКБППМН – Асеновград, януари – 200 дипляни на НИЛНА и 100 флаера;

 СОУ „Христо Ботев“ – гр. Попово, май – 200 дипляни на НИЛНА, 50 флаера и 10 плаката;

 МКБППМН – Мадан, септември – 700 дипляни на НИЛНА и 14 плаката;

 Дирекция „Превенции“, Район „Лозенец“, Столична община, през май и октомври – 300 дипляни на 
НИЛНА и 12 плаката;

 Селскостопанска гимназия в гр. Мъглиж – 200 дипляни на НИЛНА и 4 плаката;

 по време на спортен хепънинг на СПБ по повод Международен ден на социалната отговорност на 
пивоварния сектор на 18.09.2015 г. – 200 дипляни на НИЛНА и 40 флаера.



Социални медии I

• През май 2015 г. бе изработен протокол за работа със социалните
мрежи на Асоциация „Солидарност“.

• Фейсбук:

Екипът на НИЛНА поддържа 3 страници: Drugsinfo-bg.org, Solidarnost
Association и PartyFriends BG.

През 2015 започна създаването на брандирани картинки в
www.canva.com, които споделяме в страницата. Използват се само
безплатни изображения.



Социални медии II

• Google+ страницата се поддържа според стратегията, но активността на
последователите остава ниска.

• Twitter остава добър източник на новини.

• В YouTube канала са публикувани всички филмчета на френската
информационна линия, както и уебинара от приключването на проект
„Drug Helplines, online and interactive“

• Блогът на екипа на НИЛНА е създаден на 02.02.2015 г. До края на
годината в него публикувахме 70 статии.



Модулни обучения

• На 09.03.2015 г. екипът на НИЛНА приключи модулното обучение в 119
СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, което бе започнато през октомври 2014 г.
Бяха обхванати 15 паралелки – 5 паралелки от 5-ти клас, 5 от 6-ти и 5 от 7-ми.

• В началото на ноември започнахме обучения на учениците от 5 паралелки от
5-ти клас отново в 119 СОУ. Обученията ще продължат до март 2016 г.

• През ноември и декември започна подготовката за провеждане на модулни
обучения в Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А.
С. Попов", гр. София, на тема „Протективни фактори и социални умения” за
учениците от 6 паралелки от 9-ти клас. Обучението ще започне през януари
2016 г. и ще завърши през май 2016.



Проекти I

• “Drug prevention and education among young people through social networking”: проектът
официално приключи през декември 2014 г., но работата по сайта www.partyfriends.eu и
по дисеминацията на продуктите завърши през септември 2015 г. Подготвянето на
крайния отчет завърши през февруари 2015 г.

• “Drug Helplines, online and interactive”: през май 2015 г. по проекта беше осъществена
последната среща – в Брюксел, Белгия, по време на която бе проведен уебинар за
представяне на резултатите от проекта. През април беше разпространявана поканата за
уебинара, а през май видеото от него. През юни бяха преведени на български финалните
продукти от проекта: насоки за съставяне на стратегия за поддържане на социална мрежа,
образец за съставяне на протокол и календар за задачи - образец. През май започна
подготовката на финалния отчет. През юли 2015 г. проведохме дисеминация на
продуктите от проекта. През юли и август подготвихме финалния отчет, който бе
предаден на българската агенция през септември.



Проекти II

• „Рехабилитация на зависими хора – Солидарност (България)“: проектът е с
продължителност 3 години (2015-2017) и е финансиран от благотворителната
организация Renovabis. НИЛНА работи по две от целите му:

Цел 1: Информиране за психоактивните вещества, зависимостите и
възможностите за лечение и рехабилитационни програми в България.

Цел 2: Адекватна оценка на ползвателите и насочване към рехабилитационни
програми.

• Дейностите по цел 1 включват създаването на на 3 вида брошури, а
дейностите по цел 2 включват основната работа на НИЛНА – информиране,
консултиране и насочване на зависими.



Доброволци и спонсорство

• През 2015 г. няколко души оказваха доброволна помощ на НИЛНА: Николай

Унгузов, Спартак Терзийски, Елица Якимова и Добринка Вълкова.

• СПБ предостави цялата необходима сума за изработването на нов сайт.

• Програмата на Гугъл за неправителствени организации одобри

«Солидарност» за използването на грантове за безплатна реклама в търсачката

на стойност $300 дневно. Рекламата е активна от ноември.

• Продължаваме да използваме дарения от Майкрософт под формата на

безплатен софтуер, отпуснати чрез организацията TechSoup.



Активност на НИЛНА – статистика I
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Активност на НИЛНА – статистика II
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Активност на НИЛНА – статистика III
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19; 5%

Брой контакти по пол
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Активност на НИЛНА – статистика IV
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Активност на НИЛНА – статистика V
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Активност на НИЛНА – статистика VI
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Активност на НИЛНА – статистика VII
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Активност на НИЛНА – статистика VIII
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Активност на НИЛНА – статистика IX

10; 39%
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5; 19%
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Най-честа комбинация на вещества

Канабис/амфетамини Метамфетамини/канабис Амфетамини/канабис Кокаин/хероин Канабис/екстази


