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Въве де н ие
„ ... няма зло на този свят,
което да не носи благодат,
или добро, което да не крие
вреда, щом зле прилагаме го ние.
Порок е дарът, впрегнат в зла посока –
добре насочен става дар порока.”
Уйлям Шекспир, „Ромео и Жулиета”
Какво е зависимостта към наркотици? Прищявка, каприз, недоразумение,
резултат от грешно възпитание, последствие от влиянието на средата и
компанията? Всъщност зависимостта към наркотици би могла да се
определи като симптом, отговор на психиката на индивида, на нещо
случващо се много по-дълбоко. Проявлението, което се нарича „зависимост
към наркотици“, е само на повърхността и то е отражение на нарушения и
затруднения, настъпили при много по-сложни и динамични процеси.
Наркозависимостта е бичът на младото поколение. Много млади хора бягат
от реалния свят, който не могат да приемат, поради много причини: загуба
на близък, липса на контакт с родителите, вътрешна и външна
неудовлетвореност, групов натиск, модели на подражание, липса на умения за
адаптация - „Адът това са другите”. Животът не търпи заместители!
Къде да се търсят корените на зависимостта - те са „покълнали“ още в
ранните етапи на нашите взаимоотношения с децата ни.
Приятели - така се обръщаме към всички, разгърнали страниците на
този настолен наръчник - няма панацея, няма рецепта, която да изпишем, или
правила, които да създадем и те да са изцяло ефективни за всички, за да Ви
покажем най-верния път, по който трябва да вървите с децата си - заедно!
Но правим първата крачка и започваме с отговорите на най-често
задаваните въпроси.

1.

Най-често задаваните
въпроси от родителите

 Има ли проблем в комуникацията между родителите и децата?
 На какво се дължи проблемът в комуникацията?
Задавали ли сте си тези въпроси? „Не е важно само какво ще кажете, а как
ще го кажете”. Няма родител, който да се събужда сутрин с мисълта да направи
живота на детето си непоносим. Нито един баща или майка не си казват:
”Днес ще крещя на детето си и ще го тормозя!”. Тъкмо обратното - именно
сутрин много родители решават: ”Днес ще бъде един спокоен ден. Никакви
крясъци и разправии.”
Но въпреки добрите намерения, войната избухва отново. Пак се улавяме,
че казваме неща, които не сме искали да кажем, и то с тон, който въобще не ни
харесва.
Всички родители желаят децата им да бъдат спокойни и щастливи. Никой
умишлено не се опитва да направи детето си страхливо, стеснително,
нетактично или агресивно. И все пак, тъкмо в детството, много хора
придобиват тези качества. Те не успяват да изпитат чувство на сигурност, на
уважение към себе си и към другите.
Родителите искат децата да бъдат учтиви, а те проявяват грубости; да бъдат
отговорни, а те не са такива, да бъдат щастливи, а те са тъжни.
Защо става така? Труден въпрос с много отговори. Един от най-важните
отговори е свързан с общуването. Да се разговаря с децата е истинско изкуство.
Често техните послания са толкова добре кодирани, че за възрастния човек е
трудно да ги разшифрова.
Родителите се ядосват на разговорите си с децата, защото понякога те не
водят доникъде. Стремят се думите им да бъдат убедителни, но те знаят колко

много усилия им коства това. Не една майка споделя: ”Убеждавам сина си,
говоря му, но той не ме чува. Чува само, когато му викна”.
Децата от своя страна често се съпротивляват на разговорите с родителите.
Те негодуват, когато ги поучават и критикуват. Всеки внимателен наблюдател,
дочул разговор между дете и родител, ще установи колко малко едната страна
слуша другата. Диалогът звучи, като два монолога, първият от които съдържа
упреци и обвинения, а вторият – опровержения и молби.
Трагедията от подобно общуване произтича не от липсата на любов, а от
липсата на уважение, не от липсата на интелигентност, а от липсата на умение.
Общуването с децата е пълноценно, когато успеем да преодолеем
родителското си неодобрение и проявим нов тип отношение, в основата
на което стои разбирането.
 Кога най-често губим връзката с детето си и то спира да ни се
доверява?
Повечето родители имат трудности в определени периоди от отглеждането
на децата си. С напрежението и преумората, които всеки ден присъстват в
семейството, лесно идва и объркването, и обезсърчаването. Растящият брой на
разводите, икономическата криза, пониженото равнище на образованието и
липсата на доверие, черпят емоционално от всекиго. Колкото по-голямо е
физическото, психическото, духовното и емоционалното изтощение на
родителите, толкова по-трудно им е да отглеждат децата си. Децата поемат найголямата тежест в тези трудни периоди. Детето е личността, изпитваща найголяма нужда от любов и разбиране в нашето общество.
Точно в това забързано ежедневие ние губим топлата връзка с детето си.
Причините са много, но една от най-често споменаваните е липсата на време.
Времето, което отделяме единствено и само на ДЕТЕТО, за да правим нещо
ЗАЕДНО.

 Тинейджърската възраст ли е най-критична?
Възпитанието на детето през годините на юношеството е сложно
приключение, при което повечето родители, възпитатели и педагози срещат
много трудности. От година на година животът на юношите се влошава в почти
всяко отношение. Статистиката крещи за растящия брой наркомани и
непълнолетни престъпници, за ранната бременност и половите болести, за
чувството на отчаяние и депресия. Какво не е наред?
Често причината е в това, че повечето възрастни хора имат твърде неясна
представа за юношеството и не знаят какво да очакват от тези младежи.
Повечето юношески проблеми могат да бъдат намалени или изкоренени,
ако се премахне напрежението между родителите и тинейджъра, между
учителите, родителите и тинейджъра, между другите и юношата. Напрежението
може да се премахне чрез добри умения за общуване между страните и
поставяне на граници - „Да обичаме с твърда любов”.
Съществуват проблеми, които са предизвикани от физиологичните и
психологичните промени на тинейджърите. Според редица изследователи на
детското развитие кризите на израстването при децата са съпътствани от
системни промени в сферата на социалните отношения, дейността и съзнанието
на тинейджъра. Формата, продължителността и остротата на физическите и
психическите промени при юношите са различни при всяко дете и зависят от
индивидуалните му особености, социалните фактори, възпитателните модели в
семейството и социалната общност (детска градина, училище).
През този период детето си задава най-малко четири важни въпроса, на
които отчаяно търси отговор:
1. Кой съм аз?

На по-ранен етап децата се идентифицират с родителите си,
братята и сестрите си, но през пубертета започват да
имитират възрастни, на които се възхищават и които често са
техен идол, кумир. Друг е въпросът колко негативни се оказват
тези кумири, но въпреки всичко това е част от тяхното
израстване. За да бъдем спокойни за детето си, трябва да се
стремим да познаваме всички тези страни.

2. Как да живея заедно с другите?
Изграждане на близки отношения с другите, разкъсвайки
връзката родител – дете. Стремеж към независимост,
самостоятелност.

3. Къде ми е мястото?
Търсене на себеизява в различни сфери от живота, избор на
професия.
4. В какво вярвам?
Съмнение в авторитети, които определят добро и зло. Задаване
на въпроси за вярата.

2. От какво се нуждаят децата?
Децата нямат нашия житейски опит и понякога реагират по не особено
приемлив начин (агресивно, автоагресивно) на промените. Затова е добре ние,
възрастните, да ги подпомогнем, като им покажем успешни модели за справяне.
Търпеливо и без да ги притискаме да ги преведем през техните лични
революции, за да се научат да се справят сами в един следващ етап от живота -

както гласи древната поговорка: „Дай на човека риба и ще го нахраниш за
един ден. Научи го как да лови риба и ще го нахраниш за цял живот.”

Децата се нуждаят от доверие!

Чувствайки поддръжката на родителите си, децата растат силни, щастливи
и уверени в себе си. „Моите родители ме обичат и ми вярват” – тази сигурност
им е необходима като въздуха. Но тя не възниква сама по себе си. Децата искат
и са длъжни да получават позитивни послания - не нарочни, а съобразени със
ситуацията. Заявлението „Ти си най-добър от всички” в момента, когато синът
или дъщерята са загубили някое състезание, предизвиква недоверие. Децата
доста точно оценяват своите способности и винаги усещат, че ги лъжат. Затова
ще се опитаме да ви помогнем да реагирате адекватно на случващото се:
Децата вярват, че именно те движат света.
Мислят си, че слънцето изгрява, защото те
така искат, и според тях те са отговорни за
нещастните случаи, семейните скандали и
„Радвам се, че те имам”
нещастията. Затова децата се нуждаят от

увереността, че вие сте щастливи, защото те
съществуват и защото ги имате. В никакъв
случай не бива да си позволявате фразата:
„Заради теб трябва да се откажа от всичко”.

„Обичам те”

„Разбирам те”

„Ти си силен”

„Вярвам ти”

„Винаги ще бъдем с

Децата трябва да вярват, че ги обичате заради
самите тях. Затова не бива да свързвате това
чувство с някакви условия или с това, което
детето ви прави („Ти ме ядоса и повече няма да
те обичам”).
Дали е загубило плюшеното си мече или се бои
от тъмнината – за детето това е голяма мъка.
В такива случаи то се нуждае от съчувствие и
утеха. Опитите да го ободрите с фрази като:
„Това е само една играчка” или „Тъмнината не е
страшна”, няма да свършат работа. Те не ги
разбират, защото фразите са от света на
възрастните, които имат достатъчно опит.
Поощрението и одобрението на родителите е
безкрайно необходимо на децата. Изрази като:
„Знаех, че го можеш” или „Гордеем се с теб” ги
въодушевяват и им дават увереност в себе си.
Децата с огромно желание се опитват да
оправдаят
оказаното
им
доверие.
Ако
непрекъснато се съмнявате в способностите му,
детето ви накрая ще се обезсърчи, ще се затвори
в себе си, ще се почувства неразбрано и
изоставено.
„Каквото и да се случи, родителите ми винаги
ще бъдат с мен” – тази увереност може да
помогне да се преодолеят много проблеми.
Претовареното ни ежедневие невинаги дава
възможност да зарежеш всичко и да обърнеш
внимание на детето. Но можете да го утешите

теб”

с думите: „Това е интересно. След малко ще
имам време и ще можеш подробно да ми
разкажеш всичко”. Децата ще ви разберат. Не
забравяйте да се извините за това, че временно
сте ги пренебрегнали.

„Ти обезателно ще се
справиш”

Изследването на заобикалящия свят не минава
без провали и аварии. Тогава родителите веднага
се хвърлят към рожбата си. Но за да се
приспособят към света на възрастните, децата
трябва да се научат сами да намират решение
на проблемите си. Вместо да казвате: „Дай, аз
ще го направя”, насърчете детето с думите:
„Опитай още веднъж, сигурен съм, че ще се
получи”. Това ще повдигне духа му и ще му даде
морална опора.

3. Родителски подход
Децата научават онова, което са изпитали
Ако децата получават несправедливи
упреци –

те се научават да презират.

Ако децата са заобиколени с
враждебност –

те се научават да се бият.

Ако децата растат в страх –

те се научават да се тревожат.

Ако децата се измъчват от ревност –

те научават какво е завист.

Ако децата живеят с чувство за срам –

те се научават да се чувстват
виновни.

Ако изпитвате към децата съжаление –

те се научават да се самосъжаляват.

Ако към децата се отнасяте с присмех –

те се научават да се срамуват.

Ако проявявате към децата толерантност
–

те се научават да бъдат търпеливи.

Ако вдъхвате на децата кураж –

те се научават да бъдат уверени.

Ако децата получават похвала –

те научават какво е благодарност.

Ако децата срещат одобрение –

те се научават да харесват себе си.

Ако се отнасяте към децата с
благосклонност –

те се научават да търсят любовта в
света.

Ако децата получават признание –

те се научават да следват целта си.

Ако обграждате децата с разбиране –

те се научават да бъдат щедри.

Ако децата живеят сред честност и
почтеност –

те научават какво е истина и
справедливост.

Ако децата живеят в сигурност –

те се научават да вярват в себе си и
в хората.

Ако децата опознаят приятелството –

те научават, че светът е хубаво
място за живеене.

Ако децата живеят в спокойствие –

те постигат хармония на духа.

4. Какво очакваме ние, децата, от възрастните

 Когато вие, възрастните, имате големи проблеми, забравяте за нас.
 Забравяте, че ние сме тук и виждаме и чуваме всичко.
 Не ни питате какво искаме и как се чувстваме.
 Когато се опитаме да ви кажем нещо, ни отговаряте „Не е твоя
работа” или „Всичко ще се оправи” - но не винаги става така.
 Когато ни е трудно и ни е страх, имаме нужда да знаем, че правите
всичко, за да ни защитите, а не ни замесвате в конфликтите си.
 Не искаме да се чувстваме виновни, че вие имате проблеми.
 Имаме нужда да усещаме, че сме важни за вас, дори когато сте
отчаяни.
 Имаме нужда да поговорим с вас. Моля, чуйте това, което казваме!
 Приемайте ни насериозно! Ние също имаме мнение. Изслушвайте ни!
 Не очакваме да правите всичко, което искаме, но очакваме да го
вземете под внимание.
 Обяснявайте ни!
 Влючвайте и нас!
 Не ни съдете!
 И ако от време на време можем да се посмеем заедно, това ще е яко! ...

5. А сега накъде?
Свободата за избор е съпроводена и с риск от уязвимост, рисково
поведение, формиране на негативни навици, включително употреба и
злоупотреба

с

психоактивни

вещества

(наркотици,

цигари,

алкохол).

Злоупотребата с дрога е заплаха за всяко семейство и нито едно дете не е
предпазено от сблъсък с нея.
Най-опасните думи, които Вие като родители използвате при среща с
проблема, са прибързани и крайни: „Не и моето дете!”
Но съществуват поведенчески особености, които може да насочат
вниманието Ви на родители и да ви предупредят, че е възможно Вашето дете да

употребява (или злоупотребява) с психоактивни вещества. Тези симптоми са и
знаците на кризите на нормалното юношеско израстване. Някой единичен
симптом може да не показва алкохолен или дрога проблем, но комбинацията
между два и повече симптома със сигурност трябва да провокира вниманието
Ви като родители:
Понижаване на успеха в училище

Дезинформиране относно училището

Емоционални колебания
Затваряне в себе си
Загуба на инициатива
Промяна в хигиенните навици
Оскърбително поведение, чувство за
използване и изоставеност
Отбранителна позиция
Промяна на приятелския кръг
Прибиране у дома в нетрезво или
„напушено” състояние
Кражба на пари, ценности или алкохол
Проблеми със закона
Физическа промяна

Внезапен
или
постепенен
спад
на
успеваемостта през последните 6 месеца до 1
година
Премълчаване за това, какво се случва в
училище, за родителски срещи, евентуални
забележки или предупреждения; загуба на
интерес към училището
Лесно разстройване, честа промяна на
настроението,
силна
раздразнителност,
избухливост и агресивност
Споделяне на все по-малко лични вълнения и
проблеми, самоизолация и прекарване на все
по-голяма част от времето в стаята си
Намаляване
на
работоспособността,
повишена сънливост и апатия, безсъние,
загуба на интерес към хоби и спорт
Мърляв външен вид, променен цвят на
кожата
Ругаене или физическа обида към членовете
на семейството; настройване на родителите
един срещу друг
Противопоставяне на родителите чрез
поведения и други занимания
Нови приятели, които са непознати за
родителите
Миризма
на
алкохол
или
„трева”,
необичайно
състояние
на
замайване,
употреба на нецензурен език и жаргонна реч
От родителите и останалите членове на
семейството
Участие в улични свади в нетрезво състояние
и под въздействие на наркотици с намеса на
полиция, кражби
Загуба на апетит или вълчи глад, пресъхване
на устата и постоянна жажда, бързо слабеене,
сърбежи, гадене, дразнене от светлина,

световъртеж,
дезориентираност,
унес,
зачервяване на очите, силно разширени или
свити
зеници,
треперещи
крайници,
стомашно-чревни разстройства

6. Къде да потърся помощ?
Превантивно-информационен център по зависимости –
Община Стара Загора
Това е изпълнителната структура на Общинския съвет по наркотични
вещества, който е колективен орган за управление и координация при
разработването и провеждането на общинската политика по превенция на
употребата на психоактивни вещества чрез ежегодни превантивни програми за
действие.
Ние,

специалистите

от

Превантивно-информационен

център

по

зависимости, знаем как се чувства един наркозависим.
Вие, родителите, не знаете дали наистина наркозависимият изпитва
удоволствие, наистина ли „вижда” музиката и „чува” картини, а светът за него
вече е по-добър и лежи в краката му, нито пък разбирате постоянното влечение
към дрогата.

Ние знаем фактите.
И искаме и Вие да знаете, че:
 Връстниците на децата Ви употребяват наркотици, приятелите на децата
Ви употребяват наркотици;
 Почти всеки в някакъв момент е опитвал и експериментирал с наркотици –
„причини”, „поводи”, „извинения” – колкото искате има;
 Започва се от любопитство, скука, принадлежност към групата, желание за
независимост и удоволствия, неудовлетвореност и очакване за нещо поразлично;

 Хората като общество застават нащрек, само когато черната хроника е
изпъстрена със съобщения за извършени престъпления под влиянието на
наркотици и други психоактивни вещества – иначе това не се отнася до нас
и нашите семейства;
 Наркотиците са бягство от действителността, защото в действителност
нещата не са „цветя и рози” - но те не решават нищо;
 Наркотиците създават илюзия, лъжа, самоограбване, самозаблуждение,
самоубийство;
 Наркотиците изкривяват мисленето, водят до психическа и физическа
зависимост, до психични и физически заболявания, до прояви на насилие;
 От това се умира.

Но искаме да знаете още, че:
 Децата Ви трябва да изживеят усещането да ги вали проливен пролетен
дъжд, докато се крият под цъфнало дърво;
 Децата ви трябва да броят звездите нощем, докато морските вълни с тихи
пръсти галят глезените им;
 Децата трябва да познават звука на падащия зиме сняг, когато се излежават
до късно през свободен ден;
 Децата ви трябва да усетят какво е да мечтаят по цял ден, да тръпнат пред
белия лист миг преди вдъхновението да ги залее;
 Децата Ви трябва да помнят вкуса на искрените усмивки, когато човекът
срещу тях ги разбира;
 И да знаят, че тези неща са безплатни – никой не може да им ги отнеме,
нито да им ги даде, нито да ги принуди или заплаши, или насили заради
тях. Те са моментни малки радости – но способни да преобърнат и
изпълнят живота им. Защото са съграждащи!
 И са Любовта, и Истината, и Доброто! Всичко друго е безсмислено.

Избор винаги има.
И спасение дебне отвсякъде!
Затова поемете ръката ни – заедно имаме бъдеще!
Какво можем да направим за Вас, родители, ако ни
потърсите?
Можем:
 да Ви дадем информация за наркотиците и за зависимостта като
болестно състояние;
 да Ви насочим как да разговаряте адекватно с децата си за
наркотиците;
 да потърсим заедно с Вас начин как да подкрепите детето си, ако
има проблем с наркотиците;
 да Ви насочим към лечебни и рехабилитационни програми на
територията на цялата страна;
 да Ви помогнем да се справите със собствената си обърканост,
безпомощност и безнадеждност по отношение на зависимостта на
Вашето дете.

Свържете се с нас, младежи, ако:
♣ се колебаете дали да експериментирате с наркотици;
♣ сте любопитни и търсите информация;
♣ Ваш приятел взема наркотици;
♣ не знаете как да кажете „Не!“, когато ви предлагат наркотици;
♣ искате да спрете употребата;
♣ не успявате да намерите подходящата програма за вас;

♣ сте объркани и търсите подкрепа.

Актуален списък на рехабилитационни програми, социални
услуги тип „защитено жилище”, места за дългосрочно лечение и
комуни в чужбина
Телефон/факс,
Организация
интернет страница, ЕАдрес
mail
Стационарни рехабилитационни програми (тип "терапевтична общност"),
получили съгласие за добра практика по реда на Наредба № 8 от 7 септември 2011
г. за условията и за реда за осъществяване на програми за психосоциална
рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с
наркотични вещества, издадена от Министерство на здравеопазването.
Терапевтична общност „Феникс” –
с. Бракьовци
Дългосрочна
резидентна
рехабилитационна
програма
за
рехабилитация на зависимости по
модела „терапевтична общност”
Терапевтична общност "Октава"
Дългосрочна
резиденциална
рехабилитационна
програма
за
рехабилитация на зависимости по
модела на терапевтична общност
Терапевтична oбщност "БИЛАНИ"
Дългосрочна резидентна програма за
психосоциална
рехабилитация
и
ресоциализация на лица с наркотични,
алкохолни, хазартни и интернет
зависимости по модела „терапевтична
общност”. БИЛАНИ – ЗАЕДНО
МОЖЕМ!

0898/20-91-75
02/962-35-84
07192/54-47
Факс: 02/868-75-68
www.phoenixbulgaria.eu
www.phoenixhousebg.com
Е-mail:
phoenix_house@abv.bg
0889/13-34-86
0888/63-43-93
www.oktavabg.com/oktavа
.html
E-mail:
oktavabg@mail.bg
0893/68-59-99
02/468-48-87
www.bilani.bg
E-mail:
bilani@abv.bg

1407, гр. София,
кв. „Лозенец”,
ул. „Рилски езера” № 5,
ап. 1

гр. София
ул. „Райко Алексиев” №
46а

гр.София,
кв. Банкя, местност
„Клисура”,
ул."Панорама" № 9

Други програми за психосоциална рехабилитация, получили съгласие за добра
практика по реда на Наредба № 8 от 7 септември 2011 г.
Център
за
рехабилитация
и
реинтерграция
на
хора
със
зависимости „Пеперуда“
Сдружение „Проект Пеперуда –
София”
Дългосрочна
нерезидентна
рехабилитационна програма за хора

0878/72-96-68
0878/14-62-46
www.ppsbg.org
E-mail:
rada.naslednikova@gmail.
com
ivaylo.raynov@ppsbg.org

гр. София, 1000
ул. „Граф Игнатиев” № 7Б

със зависимости, структурирана по
начин,
който
не
налага
на
участниците да напускат града; те
имат възможност да останат с
близките си, да учат и/или работят и
същевременно участват интензивно в
програмата.
Дневен
център
„Солидарност“
Асоциация за рехабилитация на
зависими "Солидарност"
Дългосрочна дневна програма за
рехабилитация и ресоциализация на
зависими, основаваща се на модела
"терапевтична общност", който
предлага
структурирана
дневна
програма и не налага участниците да
напускат града и семействата си

0884/38-99-30
02/971-99-20
www.solidarnost-bg.org
Е-mail:
elena@solidarnost-bg.org
info@solidarnost-bg.org

гр. София, 1113
ул. „Екзарх Йосиф” № 1,
ет. 2, ап.5

Рехабилитационна
програма
„Дневен център”
02/822-92-99
Държавна психиатрична болница за
Е-mail:
лечение на наркомании и алкохолизъм
dneven_stacionar@abv.bg
Дневен център за рехабилитация и
ресоциализация на зависими

София
ул. „Пиротска” № 117,
ет.1

Рехабилитационна програма "Дневни
032/64-32-41
грижи" към „Областен диспансер за
Е-mail: Psichodis@abv.bg
психични
заболявания
със
стационар - Пловдив” ЕООД

гр. Пловдив, 4002
район Западен,
бул. „Пещерско шосе” №
68

Дневна рехабилитационна програма за
лица, които са били зависими или са
злоупотребявали
с
наркотични 058/60-26-55
вещества към „Областен диспансер Е-mail:
за психични заболявания със odpzs_dobrich@abv.bg
стационар „Д-р П. Станчев Добрич” ЕООД

гр. Добрич,
ул. „П. Хитов” № 24

Дневен център за ресоциализация към
0882/85-43-79
„Областен диспансер за психични
E-mail:
заболявания със стационар - Русе”
odpzs_rs@mail.bg
ЕООД

гр. Русе, 7003
бул. „Тутракан” № 20

Програма
за
психосоциална
рехабилитация към АГП СМП
„Център за психично здраве Варна” ЕООД
Програма
за
психосоциална
рехабилитация на зависимости към
ЦПЗ – гр. Велико Търново” ЕООД

052/60-09-86
Е-mail: cpz@abv.bg

гр. Варна, 9010
ул. „Цар Освободител” №
100

062/62-37-96
062/62-56-97
E-mail:
cpz.ppsr@abv.bg

гр. Велико Търново,5000
ул. " Бузлуджа" № 1

Социални услуги тип „защитено жилище”, регистрирани в Агенцията
за социално подпомагане

02/824-01-53
02/983/52-68
0898/54-33-82
БЕТЕЛ
0898/54-33-92
Център за безвъзмездна помощ на
E-mail:
наркозависими и зависими от алкохол.
bulgaria@betel.org
Християнска програма за безплатна
betel.bulgaria@mail.bg
рехабилитация.
www.betelbulgaria.org

РЕТО
Безплатен християнски център за
помощ на зависими приемат се
младежи от България в трите
построени къщи край София, Пловдив
и Бургас. Процедурата е описана в
официалния сайт.
Младежите
работят – обикновено в складовете
на БИЛЛА /София и Пловдив/ или в
селското стопанство /Бургас/, и сами
се издържат, режимът за свиждане с
родителите е доста строг, но има
възможност за телефонен контакт и
писма. Безплатно лечение.

02/980-21-43 – за София
03101/27-25 – за Пловдив
056/89-98-61
E-mail:
retosofia@hotmail.com
www.retobulgaria.org

Офис:
гр. София, 1303
ул. „Опълченска” № 76

гр. София
гр. Пловдив
гр. Бургас

Терапевтична общност «НОВО
НАЧАЛО»

0889/93-43-66
0876/72-74-67
Програма за рехабилитация на Е-mail:
зависимости
(детоксикация, info@novonachalo.net
терапевтична общност, център за www.novonachalo.net
ресоциализация, проследяваща фаза)

гр. София
ж.к. „Овча купел”

Места за дългосрочно лечение
Държавна психиатрична болница
“Д-р Георги Кисьов”- Раднево
Установена с години практика,
различни
програми,
арттерапия,
трудова терапия и спорт, подготвени
специалисти. Безплатно лечение.

Тел.: 0417/8-25-86;
0417/8-25-88; 0417/8-2346;
Факс: 0417/8-25-60

Тел.: 02/920-20-08;
Клиника в Суходол
02/920-20-66,
Най-дългогодишната практика за
Факс: 832-10-47,
терапия на зависимости у нас, добри
Е-mail: office@ncn-bg.org
специалисти. Безплатно лечение.
или ncn@mbox.infotel.bg

6260, гр. Раднево,
ул. “Магда Петканова”
№1,

1362, гр.София,
кв. “Суходол”

Комуни в чужбина, в които се приемат български деца
за лечение срещу заплащане
Nueva Frontera
В комуната нуждаещите се се
приемат веднага при наличие на
свободни
места.
Първоначална

тел.: 0034 64 65 32 656 Алфонсо Морис Валдес
/контактът е само на
испански език/

Испания

еднократна такса - 300 евро.
Подобна е на Рето, но с по-отворен
режим и религията не е толкова
силна. Българите биват настанявани
предимно около Барселона.
Нарконон, Китеа, Окана
Психотерапевтични
общности,
където се приемат българи при
www.narconon.org
заплащане на начална такса около
www.kethea.gr
3000 евро и 1500 евро на месец. За да
www.okana.gr
преминат
успешно
програмата,
желаещите трябва да знаят поне
английски за първата комуна и гръцки
за вторите две.
Ченаколо
Организация под егидата на Ордена
на сестра Елвира в Хърватия и други
страни.
В Ченаколо – Хърватия, досега са се
лекували 69 български деца, като
отзивите са отлични. Програмата е
дълга, максималният срок за престой
е 4 години.
Настаняването е в мотел, който
предлага преференциални цени, така
че общите разходи за пътуването и
настаняването излизат около 600 лв.
Това са на практика и единствените
разход - престоят е безплатен.

За връзка:
Сестра Барбара представител на
Ченаколо в България
Тел.: 032/69-19-11

гр. Пловдив

00385 1 279 1502 –
резервация в Motel
„Marina”

Адрес в Хърватия:
Cenacolo –Vrbovez 10340
Vbrovez-Kucari 1
Niksa
tel. 00385 1 272 6 515

6. Телефон на надеждата
Звънете на телефон 042/23-00-24, за да получите доверието и
помощта ни, а Вие да направите своя избор - без притеснение, че ще
разкрием подробности от нашия доверителен разговор.
Всеки вторник от 14.00 до 17.00 часа отговаряме по телефона на
измъчващите Ви въпроси, даваме достоверна информация за
ефектите и рисковете от употребата и злоупотребата с психоактивни
вещества и за възможностите за адекватна помощ при възникнал
проблем.

Превантивно-информационен център по
зависимости
Община Стара Загора
ул. „Иван Шишман” № 96
гр. Стара Загора, 6000
тел.: 042/23-00-24
E-mail: pic.starazagora@abv.bg

Национален център по наркомании
ул. „Пиротска” № 117
гр. София, 1303
Е-mail: ncn@ncn-bg.org

