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РУБРИКА СТАТИСТИКА ЗА 
ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ЮНИ 2013 година

От осъществените контакти през периода - 80% са били по телефона, 14%
по имейл и 6% по чат. Активността на жените в инициирането на контакт
отново е по-висока от активността на мъжете. Средната възраст за всички
контакти е 35 години.

Най-честата причина за контакт е употребата от някой друг, която се за-
пазва като устойчива тенденция през целия период. Съответно най-често 
срещаните причини за контакт след Употреба от някой друг, са: лична упо-
треба на наркотици, друга, рискове-информация, съмнения за употреба,
свързана с работата и личен интерес. Обажданията са най-често от след-
ните градове: София, Друг град, Варна и Бургас. 



РУБРИКА СТАТИСТИКА ЗА ПЕРИОДА
ЯНУАРИ-ЮНИ 2013 година

Като основни вещества, поради които е осъществен контакта, най-често се
посочват: алкохол, канабис, амфетамини, хероин, метадон и екстази.
За най-чести комбинации между веществата се посочват комбинациите 
между: Амфетамини/Алкохол, Метамфетамин/Алкохол, Канабис/Амфетамин,
Амфетамини/Херони и Амфетамини/Метамфетамин.
  

Статистика на сайта на НИЛНА 
за периода януари-юни 2013 година

www.drugsinfo-bg.org

За периода броят на уникалните
посещения на сайта на Информа-
ционната линия е 38 815. Страни-
цата е видяна 48 999. Сайтът се 
посещава освен от България и от
следните страни: САЩ, Великобри-
тания, Германия, Канада, Холандия.тания, Германия, Канада, Холандия.

За Бъргария посещенията на сайта са най-много
от следните градове: София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе, Велико Търново, Плевен, Стара 
Загора, Благоевград. 
Най-често посещавани страници: Азбука на нар-
котиците, Канабис, Кокаин, Амфетамини и метам-
фетамини.фетамини.



РУБРИКА “ВЪПРОСИ ОТ БАЗАТА ЗНАНИЯ”
(в тази рубрика публикуваме част от 

въпросите, отправени към консултантите 
на НИЛНА и дадените отговори )

Марихуана и кърмене

Въпрос: Здравейте! Знам, че пушенето
на марихуана и кърментео са несъвмес-
тими, но не успях никъде да прочета 
точно по какъв начин влиае на бебето и
до колко часа след употреба навлиза в 
кърмата и съответо остава в нея.Вижда-
ла съм таблици за алкохола, че напри-ла съм таблици за алкохола, че напри-
мер при 50 мл твърд алкохол след 2 ча-
са вече може да се кърми. Има ли нещо
подобно за марихуаната? Ида направя 
едно уточнение- не става въпрос за 

Отговор: Изследванията доказват, че ТНС (тетрахидроканабинол, както и
неговите метаболити) преминава в кърмата. При жените, пушили само вед-
нъж, концентрацията е ниска, но при редовните (хронични) пушачи тя мо-
же да е и 10 пъти по-висока. А бебето може да отделя ТНС с урината си от
2 до 3 седмици след последното пушене на майката.
Изследванията по тази тема не само са малко, но и дават противоречиви 
резултати. Според едно от тях марихуаната може да предизвика седация резултати. Според едно от тях марихуаната може да предизвика седация 
(успокояване като от лекарство) у бебето, както и забавен растеж. Според
друго бебетата показват симптоми на седация, понижен мускулен тонус и 
сучат по-лошо.
Важно е да се вземе предвид и фактът, че човешкият мозък се развива до 
24-годишна възраст и при децата е много уязвим не само към ТНС, а и към
всякакви химикали. Едно изследване, проведено върху животни, показва, 
че ТНС в майчиното мляко води до промени в метаболизма на мозъчните че ТНС в майчиното мляко води до промени в метаболизма на мозъчните 
клетки на малкото, а по-точно в синтеза на ДНК и РНК, както и на протеи-
ните, необходими за правилния растеж и развитие на мозъка. Въпреки мал-
кото изследвания, учените заключават, че употребата на марихуана и 
кърменето са противопоказани. 

малко кърмаче, а за дете на ,1г. и 6м.,което се кърми сутрин и вечер. 
Ако майката пуши понякога вечер след кърмене, какви биха били после-
диците? 



РУБРИКА ДОБРИ ПРАКТИКИ
„Свят на сенките“ 

/комикс и интерактивен уеб-сайт/
http://www.varjomaailma.fi/english

Цели и задачи:
Проектът „Свят на сенките“ е първият сериозен
опит, от страна на Финландия, да се достигнат 
деца и млади хора от 11г до 18г, чиито родите-
ли  системно  злоупотребяват  с ПАВ. Проектът 
има за  цел да ги подкрепи, да им даде инфор-
мация, както и основни стратегии за справяне, мация, както и основни стратегии за справяне, 
в трудната житейска ситуация, в която се нами-
рат. В частност, проектът си е поставил важ - 
ната задача, да  окуражи  децата  на  системно 
пиещи  родители, да  нарушат  мълчанието  си, 
като им даде шанс да разкажат своята история.
Развитието на информационните технологии и 
иновативните методи за извличане на инфор - иновативните методи за извличане на инфор - 
мация, позволяват лесно и директно да се до - 
стигне таргет-групата на проекта. Набирането 
на информация от интерактивни уеб-сайтове, 
както и четенето на комикси (като популярен  
вид литература сред подрастващите), позволя-

ват идеите на проекта да достигнат до по-широка 
аудитория и да и въздействат.
Иновативните елементи на проекта са:
1) Създаването на  интересна и динамична концеп-
ция, основана  на метода  на разказа.
2) Включването на популярни сред младежите и де-
цата, канали за интернет комуникация, които по-цата, канали за интернет комуникация, които по-
лесно да предадат важни послания до целевата 
група.
3) Включването на експерти в областта, които да 
контролират разпространяваната информация и да
проверяват ефикасността на продуктите на проекта.
Резултати: Резултатите сочат, че децата се включ-
ват с интерес и имат желание да продължат да съ-ват с интерес и имат желание да продължат да съ-
действат. Събраната информация служи на специа-
листите да изградят по-ефективни програми.



В РУБРИКАТА АКТУАЛНО
Проект „Превенция на употребата на наркотици и образование 

сред младите хора чрез социалните мрежи”. 

Проектът се осъществява от Фондация „Тримбос Институт”-Холандия в пар-
тньорство с организации от още четири европейски държави: България 
(Асоциация „Солидарност”), Португалия, Чехия и Естония. Финансирането 
е осигурено от Европейската комисия за период от 18 месеца.
Целта на проекта е чрез социалните мрежи да повиши съзнанието, знания-
та и уменията на младите хора, за да се справят с рискови ситуации, свър-
зани с употребата на алкохол и наркотици по време на нощния им живот зани с употребата на алкохол и наркотици по време на нощния им живот 
(прекарване на вечерта навън с приятели в клубове, дискотеки, на концер-
ти, партита).

За да се постигне целта, ще бъдат създадени: 
• лесно достъпен, интерактивен и забавен уебсайт, съдържащ най-важната
информация за превенция на употребата на вещества. Сайтът ще предоста-
вя и възможност за връзка с Националната информационна линия за нарко-
тиците и алкохола при нужда от професионална информация и помощ;
• специални страници в социалните мрежи, които позволяват на младежите
да се свързват помежду си и да обменят знания, опит и съвети, като страни-да се свързват помежду си и да обменят знания, опит и съвети, като страни-
ците ще бъдат интегрирани в уебсайта;
• мобилно приложение за смартфони и таблети, което съдържа най-важни-
те функционалности на уебсайта и позволява на младежите да си взаимо-
действат в реално време
• различни дигитални инструменти – онлайн тестове, викторини, игри, ин-
струменти за самонаблюдение и самопомощ, приятелски групи.



РУБРИКА СЪБИТИЯ
На 18 май  екипът на Асоциация Солидарност и на 
Информационната линия за наркотиците и алкохола
участва за пореден път на ФАМИЛАТЛОН - големи-
ят празник на семейството! Празникът на семейство-
то,спорта и здравословния начин на живот се състоя
в Южния парк от 14.00 ч., на "Поляната с гълъбите".
 Всяко семейство можеше да изпробва различни  Всяко семейство можеше да изпробва различни 
спортове – такива, които се практикуват от големи 
или от малки отбори, такива, за които е нужна еки-
пировка или пък е достатъчно само желание и 
пространство. Специални игри бяха организирани за
 бащите и техните деца. 
Благодарим на всички за участието!

Родители, вие можете да повлияете – разговаряйте 
с децата си за алкохола! С това послание започна таз-
годишното издание на кампанията за превенция експери-
ментирането с алкохол от лица под 18 г., провеждана от 
Съюз на пивоварите в България. Партньори на иници-
ативата са Министерство на физическото възпитание и 
спорта, Министерство на труда и социалната политика, спорта, Министерство на труда и социалната политика, 
Столична община, Превантивно-информационен център 
по проблемите на наркоманиите – София, Асоциация 
„Солидарност”, Българското национално радио (БНР),
спортни сдружения и клубове. В периода май–ноември 
всеки вторник ви очакваме за спортни демонстрации, 
участия и изяви за начинаещи и напреднали по: волей-
бол, изправителна гимнастика, капоейра и кунгфу, бас-бол, изправителна гимнастика, капоейра и кунгфу, бас-
кетбол и зумба. Вход свободен! За повече информация: 
http://drugsinfo-bg.org/bg/news/-372.html

СПОРТЪТ 
е по-добрият 
НАЧИН децата
ДА ПОРАСНАТ



РУБРИКА “УЧЕБНАТА 2012-2013 година”
Обучение за първична превенция 

употребата на наркотици сред учениците

Обученията за превенция употребата на наркотици сред учениците  се 
реализират под формата на интерактивна модулна програма. Тази учебна
година екипът на Информационната линия работи в две столични училища
с ученици от 5-ти до 7- ми клас.
Един модул протича в рамките на три-четири посещения (3-4 учебни часа).
Всеки модул е с определена тематика, като според нуждите и потребности-
те на учениците, като в един модул са комбинирани няколко теми. те на учениците, като в един модул са комбинирани няколко теми. 
Няко от разглежданите теми:
• Ефекти и рискове при употребата на наркотици (обща информация)
• Натискът на връстниците и тяхното влияние върху избора
• Информиран избор и асертивност
• Ефекти и рискове за конкретни вещества : Алкохол, Трева, Амфетамини, 
Халюциногени
Обучението протича под формата на семинари, презентации, ролеви игри Обучението протича под формата на семинари, презентации, ролеви игри 
и казуси.
Програмата е адаптирана за различните възрастови групи.
Времевата рамка се договаря, според възможностите и времето на 
съотвения клас. Ето и какво казват учениците за проведените часове:



РУБРИКА АКТУАЛНО
10 годишният рожден ден на програма

"Солидарност"

Официални гости на работната среща бяха:
г-жа Аник ван Калстер – посланик на Кралство Белгия, г-н Рууд Брюгеман - 
експерт в областта на зависимостите, г-н Александър Панайотов – Нацио-
нален фокусен център, Мая Михайлова - Национален център по наркома-
нии, д-р Здравко Марков и д-р Цветанка Христова – Столична Община – 
Дирекция „Здравеопзаване“, г-жа Мартин Жоне – фондация Future 21.

http://drugsinfo-bg.org/bg/news/-381.html - По повод 26 юни – Междунаро-http://drugsinfo-bg.org/bg/news/-381.html - По повод 26 юни – Междунаро-
ден ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици Нацио - 
налната Информационна линия (НИЛНА) обявява фото конкурс на 
тема: „Човешките ценности и взаимоотношения”.

Конкурсът стартира на 24.06.2013 г. и приключва на 
19.07.2013 г.В този период можете да качвате вашите 
снимки на нашата Facebook страница: Информационна
линия за зависими. Важно е снимките да бъдат автор-
ски, като няма ограничения относно професионалност.
Единственото изискване е да отговарят на темата и да 
не съдържат неприлични  или агресивни сцени. не съдържат неприлични  или агресивни сцени. 
Победителят ще се определи въз основа на броя харес-
вания, която ще получи всяка снимка. Наградата е 
албум, карта памет Micro SD и сертификат за участие.

По случай рождения ден на програма „Солидарност“, на 07.06.2013 г. в 
Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, София, се състоя работно ателие на тема  
„10 години програма за рехабилитация на зависими – постижения 
и предизвикателства”
 



НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА ЛИНИЯ : 0888991866

ПРОГРАМА “СОЛИДАРНОСТ” 

СТАНА НА 10 ГОДИНИ


