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Общ брой посещения

За периода 1-ви януари 2010 – 15-ти сеп -
тември 2010 година броят на уникалните 
посещения на сайта www.drugsinfo-bg.org 
е 46 154. 
Страницата  е  видяна  170 842 пъти. 
Процентът на новите посещения е
76.16 %.76.16 %.

Резултатите от търсенето по ключови думи от началото на годината 

                        Ключови думи 

Общ брой на търсенията за периода :
42 431 чрез 14 832  ключови  думи.  За 
периода  от  началото на юни до 15-ти
септември  най-много на брой са тър- 
сенията чрез следните ключови думи:
канабис, халюциногенни гъби, хероин 
и еи екстази.



Новият облик на форума                               http://www.drugsinfo-bg.org/forum/

Със съдействието на Фондация „П.У.Л.С.”
- Перник, Фондация „Инициатива за здра- 
ве”- София и  Каритас - София членове на
екипа на Информационната линия за нар-
котиците и  алкохола имаха възможността
да участват в  аутрич  дейностите на трите 
организации. организации. 

Между 21 и 27 юли екипът на национална-
та  ИЛ  се включи като гост  в работата на 
терен  със  зависими   с  цел  раздаване  на 
рекламни   материали  и  предоставяне  на 
информация   за  линията,  както  и за въз- 
можности за лечение. 

От началото на месец август форумът  на
Информационната линия има нов дизайн.
Съществуващите теми и мнения бяха пре-
групирани и преместени в следните сек - 
ции:
- Правила и насоки;
- Ак- Актуално: новини и съобщения;
- За употребяващи;
- За близките на зависимите;
- Алтернативно място; 
- Разни;
- Въпроси и отговори (тази секция е пред-
назначена за директно задаване на въпро-
си към екипа си към екипа от консултанти на линията)
Ако имате идеи за нови рубрики и теми,
ще се радваме да ги споделите!

Информационната линия за наркотиците 
и алкохола благодари от сърце на своите 
колеги за помощта и топлия прием!

Национална Информационна линия
 юни-август: 

обновяване на форума
участие на екпиа в аутрич дейности

Участие в аутрич дейности с екипите на ПУЛС-Перник, Инициатива за здраве
 и Каритас-София



Ф@мил@тлон - празник на семейството, спорта и 
здравословния начин на живот

Национална Информационна линия:
 участия във Ф@мил@тлона
и в Международния младежки
християнски фестивал в Белозем

Информационната линия  участва на Мла-
дежкия Християнски Фестивал в Белозем 

(МХБФ - 23-28.08.2010)

  Фестивалът сложи началото на една нова школа за
  евангелизиране,  чиято  цел е не  само да даде зна-
  ния, но преди всичко да доведе  към истински, жи - 
  ви  и  автентични взаимоотношения  с  Господа и с 
  околните.    Екипът на ИЛ води няколко уъркшопа
                 свръзани със зависимостите,  с мотивите, поради които хората употребяват дрога, с нарко-

тичните вещества, по-специално за амфетамините и метамфетамините.

На 15-ти май екипът на  Информационната  линия  за 
наркотиците и алкохола участва във второто издание
на българския Фамилатлон. Празникът бе  организи-
ран от Асоциация Родители,  Националния  център за
безопасен Интернет и Националната мрежа за децата
в партньорство със Столична община и под патрона -

жа на Негово  превъзходителство посланика на Франция   господин дьо Понсен. Празникът 
на семейството, спорта и здравословния начин на живот се проведе в Южния парк в София
по време на  Международния  ден на  семейството – 15 май и във  връзка с Деня на Европа– 
9-ти май. 
Благодарим                         на  Асоциация  Родители за поканата
и на всички                         участващи  за  доброто настроение  и
уусмивките!

МХБФ 2010 - Младежки международен християнски фестивал в Белозем
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Какво се случи в България на Международния
ден за борба с незаконния трафик и

злоупотреба с наркотици
26 юни 2010

Хип-хоп фестивал и 
 конкурс под мотото 
"Вдигни очи, виж този 

свят"- Враца

Мобилна информа-
ционна кампания,
 реализирана в 
няколко училища
 в Хасково

Изложба "Аз, дрогата
 на  улицата и отра-
жението ми през 
нея" - Ямбол

Рок концерт “Не на 
наркотиците - Да на
 живота” - Добрич

 Кръгла маса с младежи 
 и техните родители - 
 ОбСНВ - Кърджали

Изложба на детски 
рисунки на тема 
„Моят живот днес е 
Независим от нарко-
тици”- Монтана 

Рисуване на графити с послания  и 
изображения срещу употребата на 
наркотични вещества - Перник 

ПИЦ Силистра - Street Party 
"Красотата на света без дрога"

София - екипът на ПИЦ по
ПН: информационни срещи
с училищни здравни спе - 
циалисти; представяне на 
"Превенция на употребата  
на наркотици в училищна среда”; 

под мотото „Не на 
заобикалящите  ни 
наркотици и насилие!” 

„Стани точно ти организаторът”:
„Масова Битка с Възглавници” 

Консултативният 
център по зависи - 
мости към НЦН 

организира ден на отворените врати. В рам - 
ките на събитието бе представена и книгата 
“Всичко е възможно” на Веселина Божилова.

МИКЦ-Шумен със съдействието 
на ПМГ „Нанчо Попович“ и 
СОУ „Васил Левски“  проведе
 учебно  туристически 
поход до връх Ботев

Ден на отворените врати
АРЗ “Солидарност”

29.06.2010

Диспут на тема 
„За и против легализацията 

на марихуаната”
 - Габрово

"Спорт срещу дрога" - 
спортен празник
в Бургас

Форум на тема 
„Младите хора срещу 
наркотиците” във

Варна

"Сърце и слово срещу 
наркотиците" ОбСНВ 

Благоевград 

Кръгла маса на тема: „
Чрез информираност 
срещу наркотиците”-

Видин

Инфоррмационна кампания 
"Мисли за здравето си - 
не за наркотици" - 
Велико Търново

UNODC Лого Кампния 2010 - Мисли за здравето, не за наркотиците

Кратка презентация на част от организираните събития в България



www.drugsinfo-bg.org 

Актуално и предстоящо

“Солидарност”
благодари на всички, 
които присъстваха 
на нашето тържество!

          
            

          
            Екипът на 
         Дневен 
          център

                      

Скъпи приятели 
и колеги,

Асоциация "Солидарност" стана официален
член на инициативата на Европейската ко -
мисия  -  Европейското действие по отноше- 
ние  на  наркотиците   ( European  Action  on 
Drugs).  "Солидарност"  участва в Европей- 
ското действие с кампанията си  "Сподели с 
приятел",  приятел",  която  ще  продължи  до  края на 

2010 година. Повече  информация за иници-
ативата EAD можете да видите на този линк  
http://ec.europa.eu/ead/html/index.jsp 

От  началото  на  месец  септември екипът 
на Асоциация  за  рехабилитация на зави -
сими „Солидарност” обслужва телефонна-
та линия за  отказ от  тютюнопушене  към 
Националната програма за  ограничаване 
на тютюнопушенето  в  Република Бълга -
рия – 0700 10 323,  на ценрия – 0700 10 323,  на цената на един град-
ски разговор.
Възможност за връзка с консултантите по
телефона има всеки работен ден от 9:00 до
17:00 часа.  Освен  по телефона, можете да 
се свържете с екипа чрез електронни пис -
ма до aznepusha@ncphp.government.bg, 
също и чрез фосъщо и чрез форума на адрес: 
                        aznepusha.bg/forum/.

Седмият рожден ден на 
“Солидарност” - 18 юни 2010

НЛОТ: http://aznepusha.bg/index.php 
Предстоящо изследване на 

онлайн нагласите

През септември ще се проведе съвместно из-
следване на Националната ИЛ  и Национал-
ния фокусен център  (Focal  Point) за нарко - 
тици  и  наркомании. Проучването  цели  да 
изследва  нагласите за използване на интер-
нет като средство за търсене на информация
оотносно наркотичните вещества. 
Предвиждаме резултатите от това изследва-
не да бъдат  публикувани  в  обобщен вид на 
сайта на  ИЛ, както и да бъдат  изнесени  по 
време  на  PR  събитие, което  ще се проведе 
през ноември 2010 г.

Европейско действие по отношение
на наркотиците 



Проект “Изграждане на българска информационна линия
за наркотиците” се изпълнява от екипа на Асоциация

за рехабилитация на зависими “Солидарност”

 Асоциация за рехабилитация на зависими “Солидарност”
е член на Европейската Федерация на Терапевтичните 

Общности (EFTC)

Проектът се финансира от програма MATRA на Министерството
на Външните работи на Кралство Холандия. Партньори в 

проекта са:

Информационната линия за наркотиците и алкохола е 
член на FESAT - Европейска асоция на информационние 

линии за наркотиците


