ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ/27.02.2013 Г.
от заседание на кръгла маса „НеЗависими и част от обществото”, зала 1 на Областна
администрация – Русе, 27.02.2013 г., 10:00 ч.
Д-р Андриан Райков – заместник областен управител на Област Русе откри
форума. Той поздрави присъстващите и обоснова необходимостта от провеждането на
тази кръгла маса с цел обединяване усилията в борбата с наркотиците. След
встъпителните думи д-р Райков премина към дневния ред.
По първа тема д-р Райков покани г-жа Албена Нинова – председател на Общински
съвет по наркотични вещества да представи дейността на Превантивно-информационния
център.
По втора тема д-р Сиана Хаджийска – представител на Регионална здравна
инспекция презентира проект „Информирани и здрави” на Министерство на
здравеопазването.
По трета тема г-жа Татяна Дончева – директор на Регионална дирекция за
социално подпомагане представи накратко дейността на Центровете за обществена
подкрепа с акцент работа по превенция на зависимости.Тя обърна внимание на малкия
брой подадени сигнали до отделите „Закрила на детето” за деца в риск от изпадане в
зависимост, но въпреки това отчете повишаване броя на подрастващите зависими в
сравнение с предходни периоди. В допълнение се изказа г-жа Светла Межри –
ръководител на Център за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за
деца и семейства. Г-жа Йоанна Терзиева – ръководител на Център за обществена подкрепа
към „Каритас” Русе също допълни информация по темата.
По четвърта тема г-жа Деана Димова – председател на сдружение „Център
Динамика“ представи Компонент 7 от Програма „Превенция на ХИВ/СПИН, малария и
туберкулоза“.
Втората част от дневния ред беше панел „Намаляване на вредите”. Г-н
Александър Панайотов – представител на Българския червен кръст (БЧК) представи
работата със зависими на терен. Той сподели необходимостта от създаване на
„Консултативен информационен център за зависими” с цел оптимизиране и разгръщане на
работата с целевата група. Г-н Панайотов също информира за една тревожна тенденция
към спадане възрастта на лицата, започващи употреба на психоактивни вещества, най-вече
на амфетамини. Друг възникнал проблем от близо година и половина е масовото
инжектиране на предоставения за лечение метадон.
Третата част от дневния ред беше панел „Лечение и рехабилитация“.
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Д-р Станислав Иванов – началник на Отделение за лечение на зависимости към
Център за психично здраве запозна присъстващите с работата в поверената му структура.
Той обърна внимание на проблема с комбинирането на метадона за лечение с
бензодиазепини и алкохол, което води до още по негативни последици за психическото и
физическо здраве на зависимите. Д-р Иванов каза, че алкохолната зависимост остава наймасова. Той подчерта липсата на финансиране на вътреболничната рехабилитация,
осъществяваща се след детоксикиращия период и наблегна на необходимостта от
подпомагане в този аспект. Алармира за свободната продажбата на медикамента акинетон,
който се използва също като упойващо и халюциногенно средство и в комбинация с други
медикаменти е много опасно, особено за подрастващите. Д-р Иванов изказа готовност за
взаимодействие с ангажираните институции и неправителствени организации с цел една
по-добра и продуктивна работа.
По следващата точка г-жа Димитрова представи социалните услуги, разкрити от
сдружение „Център Решения”. Тя започна с това, че една част от изписаните от
Отделението за лечение на зависимости пациенти стават потребители на някои от
услугите, предоставяни от сдружението.
Последната част беше панел „Дискусия”.
Г-жа Владислава Белева – представител на дирекция „Регионална служба по
заетостта“ запозна присъстващите с възможностите за повишаване на заетостта на
целевата група. Тя представи Националната програма за хора с увреждания, която има
модул отнасящ се до целевата група. Основната цел на програмата е повишаване
готовността за заетост и подпомагане намирането на работа, насърчаване на
работодателите за наемане на хора от целевата група.
В дискусията се включи г-жа Антоанета Радева – представител на сдружение „Доза
обич” гр. Бургас. Тя сподели опита в работата си в съществуващия консултативен център
за зависими в гр. Бургас и установеното социално изключване, в което изпадат
зависимите. В повечето случаи те са изолирани от социума – семейство, приятелски кръг,
училищната среда. Г-жа Радева сподели че често се наблюдава абдикиране на
институциите от проблема, като причината за това е липсата на достатъчно информация
сред обществеността и институциите. Тя изтъкна основната причина, наложила
изграждането на консултативен център, а именно установеното доверие между
работещите на терен и зависимите.
Г-жа Симона Балканска – секретар на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни попита дали всъщност БЧК
предлага да изгради такъв център, като вложи необходимите ресурси и специалисти, каква
по-конкретно е идеята. Г-н Панайотов заяви, че БЧК имат необходимите специалисти , но
се нуждае от финансиране и предоставяне на помещение за разкриването на подобен
център.
Г-жа Мария Арнаудова – представител на БЧК обърна внимание на потребността
от по-добра връзка и координация при работата с току що започващите да употребяват
подрастващи и институциите, навременната работа в начален етап ще е по-ползотворна.
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Тя наблегна на конфиденциалността в работата на екипа със зависими, което насърчава
употребяващите да се обърнат за помощ именно към тях.
Г-жа Нинова допълни, че има нужда от такъв тип услуга.
Г-жа Татяна Дончева – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане
напомни за съществуването на необходимите услуги, но липсва информираност относно
местоположение, дейности, условия. Тя постави въпроса кога дадено лице ще излезе от
анонимност при създаването на подобен център, как и кои институции биха се
ангажирали. Г-жа Дончева акцентира целите и методите на действие да бъдат ясни и
изчистени, за да не се получава дублиране на вече съществуващи държавно делегирани
услуги.
Д-р Иванов подчерта, че в основата на дадена услуга е оценка на нуждите от
разкриване на такава.
Д-р Хаджийска подкрепи създаването на Консултативен център за зависими. Тя
обърна внимание на нуждата от различен подход към подрастващите, за да бъде спечелено
доверието им.
В края на форума Д-р Райков предложи , а участниците в кръглата маса приеха
следните становища:
1.

В област Русе действа широк спектър от услуги, насочени към превенция

употребата на наркотични вещества, както и за лечение и рехабилитация на засегнатите
лица. За постигането на ефективност в най-голяма степен е необходимо да се подобри
взаимодействието между всички ангажирани субекти.
2.

За засилване на превантивната дейност и превенцията на рецидив, както и за

работа със семействата на зависими или инцидентно употребили наркотични вещества е
необходимо да се създаде иновативната за област Русе услуга „Консултативен
информационен център по зависимости“. Разкриването на този център ще осигури
устойчивост на финансираните по проект услуги.
С това дневния ред беше изчерпан и д-р Райков закри кръглата маса.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
АНДРИАН РАЙКОВ /П/
Заместник областен управител
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