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ПРОБЛЕМ

Отчуждението и самотата са
основни причини за прибягването до 
стимуланти. Много от зависимите
имат колебания и страхове от 
неразбиране, от отхвърляне, от 
бъдещето. 

Зависимостта е процес, който се 
развива постепенно и преминава
през различни етапи: 
експериментиране, употреба, 
вредна употреба и зависимост-
загуба на контрол върху употребата
на вещества. Зависимостта към
психо-активни вещества е хронично
рецидивиращо заболяване.



РЕШЕНИЕ

С настоящия проект ще се 
създаде Младежки
консултативен съвет за 
превенция и помощ при 
зависимости сред младите
хора в община Ботевград. 
Съветът ще работи в тясно
сътрудничество с 
представители на община 
Ботевград и ще предоставя
информация, консултации и 
психо-социална
рехабилитация. 



ЦЕЛЕВА ГРУПА

Основна целева група са 30 ученици и младежи от 15 до 25 г. от община 

Ботевград. Според общинския план за младежта в община Ботевград за 

2020 г. броят на младежите в тази възрастова група е 5 406. 

Косвено проектът ще помогне на родители, които ще повишат своите

знания по темата, ще имат информация къде могат невременно да 

потърсят помощ. Учителите също ще бъдат повлияни косвено от проекта с 

възможността да потърсят помощ от специалист при решаването на 

проблеми от подобен характер и отпадане на необходимостта да се 

справят сами. 

Ползите ще са и за работодателите, които ще използват потенциала на 

тези млади хора, които няма да излизат от пазара на труда. Реализирането

на проекта ще донесе ползи и за  цялото население на общината като

намали криминалните и противообществените прояви, извършвани от 

младежи със зависимости, на територията на града и селата. 



ОБЩА ЦЕЛ

- Да  се изгради доброволен орган – Младежки консултативен

съвет за превенция на зависимостите Община Ботевград



КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

-да се направи анализ за обхвата и мащабите на употребата на наркотици и 

злоупотребата с алкохол срез младите в общината, да се анализират и опишат

добри практики за справяне с проблема;

-да се създаде кабинет за психологическа помощ за зависими младежи и 

техните родители;

- да се повиши информираността на гражданите от общината за 

последиците от употребата на наркотични вещества и злоупотребата с алкохол

от млади хора; 



КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

- да се създадат дългосрочни работещи връзки между Съвета и 

община Ботевград за ефективна борба с употребата на наркотици

и злоупотребата с алкохол на територията на общината;

- да се намали броят на млади хора със зависимости в община 

Ботевград



ДЕЙНОСТИ

1. Набиране на членове на Младежки консултативен съвет за 

превенция за зависимости в община Ботевград

-По ясни критерии и след подбор ще се създаде Съвет от младежи, 

който в тясна връзка с община Ботевград ще работи за превенция и 

помощ на зависимости при млади хора в общината. 



ДЕЙНОСТИ

2. Проучване и анализ за познаването на вредата от зависимостта

от алкохол и наркотици и познаването на възможности за справяне

с тях

-Чрез различни методи на изследване експерти ще направят 

проучване сред 100 ученици и младежи от общината както и сред 

100 родители и учители. Ще се изследва познаването на проблема 

сред местната общност както и познаването на добри практики за 

превенция и справянето с различни зависимости. Резултатите

заедно с изследване на национални и местни документи ще бъдат

обобщени в анализ. 



ДЕЙНОСТИ

3. Изграждане и популяризиране на кабинет за 

психологическа помощ за зависими младежи и техните

родители.

-Ще се създаде безплатен работещ кабинет за 

консултации на ученици, младежи и родители за 

справяне с проблема зависимост от алкохол и/или 

наркотици. 



ДЕЙНОСТИ

4. И ти можеш - срещи на млади хора с техни връстници, 

успели да се справят с проблема 

-Ще се проведат срещи между млади хора от община 

Ботевград и техни връстници от страната– бивши 

зависими. 



ДЕЙНОСТИ

5. Хепънинг против дрогата „Не на нея, да за нас”

-Събитие на открито, което да привлече вниманието на 

местната общественост към проблема зависимост от алкохол

и /или наркотици



ДЕЙНОСТИ 

6. Комуникация и публичност на проекта

-През цялото време на работа по проекта по различни

комуникационни канали ще бъде давана информация за целите 

и дейностите по проекта



ИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. „Младежки консултативен съвет за превенция за зависимости в 

община Ботевград”

2. Психолози 

3. Лекари

4. Лектори 

5. Млади хора преборили зависимостите 

6. Актьори и певци преборили зависимостите 



ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Е СЪЗДАДЕНА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 
INTERREG-IPA CBC BULGARIA-SERBIA PROGRAMME, CCI № 2014TC16I5CB007. СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ Е ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО НА СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“ И ПО НИКАКЪВ 
НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА МНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА 

ПРОГРАМАТА

Благодаря за 

вниманието !


