
Годишен отчет на дейностите
на НИЛНАХ за 2016 г.

Асоциация за рехабилитация на зависими 

„Солидарност“



Изработване на нов сайт на НИЛНАХ

• Сайтът стартира в края на март 2016 г.

• Модерна визия, удобен за мобилни устройства.

• В резултат се повиши броят на контактите ни.

• Сменено е логото на НИЛНАХ.

• В името на Линията вече е уточнено, че консултираме и за проблеми с

хазарт.



Поддържане на сайта 
www.drugsinfo-bg.org I

• Ново меню „Въпросници“ – 3 интерактивни теста за употреба на наркотици, алкохол и
хазарт.

• Ново меню с информация за хазартната зависимост.

• Добавени са нови въпроси в меню „Често задавани въпроси“.

• Ново меню с карта на страната, съдържаща контактите на всички услуги за употребяващи
и зависими.

• Реорганизиране на списъка с места за помощ и цялостна актуализация на информацията в
него.

• Създаване на статии за метадон и инхаланти за „Азбука на наркотиците“.



Поддържане на сайта 
www.drugsinfo-bg.org II

• Цялостно обновяване на 9 статии от „Азбука на наркотиците“: Амфетамини и
метамфетамини, Кокаин, Екстази, Хероин, Кетамин, Мефедрон, Опиати и опиоиди,
Магически гъби, Сънотворни и транквиланти.

• Започната е работа по обновяването на статиите от „Азбука на наркотиците“ в
английската версия на сайта.

• Обновяване на информацията в меню „Проекти“.

• Създаване на два отделни текста „Условия за ползване“ – за чат и за всички услуги на
НИЛНАХ.

• В новия сайт в секция „Актуално“ са публикувани 106 от старите новини, а през 2016 г. са
преведени и публикувани още 80.



Статистика на сайта I

• Посещения на сайта през 2016 г.: 145 195.

• Брой отделни посетители: 114 189.

• Среден брой посетени страници: 3,29.

• Средно време, прекарано в сайта: 3 мин. и 13 сек.

• Посещения през мобилни устройства: 56,64%.



Статистика на сайта II
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Поддръжка на сайта на „Солидарност“

• Екипът на НИЛНАХ поддържа сайта на организацията от началото на

2016 г.

• Поддържат се безплатните реклами, предоставени ни от Гугъл НПО,

които увеличиха посещаемостта на сайта с 166% в сравнение с 2015, а

броят на посетителите е скочил с 183%.

• През август 2016 г. започна подготовката по изработването на нов сайт,

което ще се случи през февруари 2017 г.



Нови рекламни материали

• Изработени са нови дипляни на НИЛНАХ по дизайн на екипа.

Отпечатани са 2000 броя.

• Изработени са 3 дипляни по проект „Рехабилитация на зависими хора

– Солидарност (България)“: Хазартна зависимост – въпроси и

отговори, Алкохолна зависимост – въпроси и отговори и Зависимост

към наркотици – въпроси и отговори. Отпечатани са по 500 броя.



Контакти с други институции, организации 
и специалисти

• През лятото на 2016 г. помогнахме на колегите от CEID-Франция да

организират стажа си в България през септември в рамките на мрежата

ECETT.

• Периодично изпращахме информация на Националната пациентска

организация за събития на „Солидарност“ за публикуване в техните

бюлетини.

• През декември запознахме служителите от ОСНВ-Кърджали с работата

на НИЛНАХ по време на тяхното посещение в „Солидарност“.



Популяризиране на НИЛНАХ

• През юни са изпратени печатни материали на МКБППМН – Мадан,

700 дипляни на НИЛНАХ и 21 плаката.

• Популяризирането на «Солидарност» и Линията става основно чрез

поддръжка на мрежата ни в социалните медии.



Социални медии I

• През април бяха ревизирани стратегиите за работа със социалните
мрежи на „Солидарност“ и НИЛНАХ.

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

• Екипът поддържа още:

�Google + страница;

�YouTube канал;



Социални медии II

�Twitter акаунт;

�Google My Business – официалният профил на „Солидарност“, който

се вижда при търсене в Гугъл и съдържа информация и снимки.

• Drugsinfo Blog: блогът е свързан с Google Analytics в началото на май

2016 г. От края на 2015 г. е преместен като поддомейн на основния ни

сайт. До края на 2016 г. са публикувани 56 блог-поста.



Модулни обучения I

• На 07.03.2016 г. екипът на НИЛНАХ приключи модулното обучение в

119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, което бе започнато през октомври

2015 г. Бяха обхванати 5 паралелки от 5-ти клас. Темата на обучението

беше „Ефекти и рискове от употребата на наркотици”.

• От 11.01.2016 до 16.05.2016 г. екипът на НИЛНАХ проведе модулно

обучение 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.



Модулни обучения II

• На 08.11.2016 г. по покана на Местната комисия за борба срещу

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр.

Панагюрище, екипът на НИЛНАХ проведе семинар (обучение) на тема

„Ефекти и рискове при употребата на наркотиците. Протективни

фактори и социални умения”. Обучението беше съставено от 3 модула

от по 40 минути. Общото времетраене на обучението беше 3 часа. В

него участваха ученици от 9 до 12 клас от три различни училища.



Финансиране по Националната стратегия за 
борба с наркотиците

• За 2014 г. няма.

• За 2015 г. няма.

• За 2016 г. също няма.



Доброволци и спонсорство

• През 2016 г. няколко души оказваха доброволна помощ на НИЛНАХ:

Николай Унгузов, Елица Якимова и Адриан Стайков.

• СПБ ни предостави по-голямата част от сумата, необходима за

изработването на нов сайт на „Солидарност“.

• Продължаваме да ползваме безплатните реклами на програмата на

Гугъл за НПО.



Проекти I

• „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.



Проекти II

Проект “Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol

Helplines (SKEPDAH)”: проектът е финансиран от европейската програма

за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“. Продължителност:

20 месеца, започва на 31.12.2016 г. Участват 8 информационни линии от

Ирландия, Белгия, България, Португалия, Кипър, Норвегия, Холандия и

Германия, както и една компания от Великобритания, специализирана в

обучителни и консултантски услуги в областта на психичното здраве,

социалните грижи и зависимостите към алкохол и наркотици.



Проекти III

Целите на проекта са свързани с някои от нуждите на екипите, работещи в
информационните линии за наркотиците и са обособени в 3 теми:

• Тема 1: Умения за работа на информационна линия за нови служители и бърн-аут
превенция за опитни служители.

• Тема 2: Нови психоактивни вещества и предизвикателства за информационните
линии.

• Тема 3: Информационни линии за наркотиците и алкохола – психично здраве и
двойни диагнози.

По проекта са планирани 5 срещи: в Португалия, България, Кипър, Германия и Белгия.



Активност на НИЛНАХ – статистика I
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Активност на НИЛНАХ – статистика II
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Активност на НИЛНАХ – статистика III
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Причина за контакта
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Активност на НИЛНАХ – статистика IV
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Активност на НИЛНАХ – статистика V
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Активност на НИЛНАХ – статистика VI
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Активност на НИЛНАХ – статистика VII
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Активност на НИЛНАХ – статистика VIII

16; 35%
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Най-честа комбинация на вещества

Амфетамини/канабис Канабис/амфетамини Канабис/неизвестен Алкохол/неизвестен Амфетамини/хазарт


