
 
 

 
 
 

 

                                                                              ПОКАНА  
 за обучение на тема 

 "Превенция употребата на ПАВ сред потребителите на социални услуги. 

Специфика на работа с потребители, имащи наркотична зависимост.“ 
 което ще се проведе на 14 –ти май  2021 г. от 14.00 до 16.00 часа, онлайн през Zoom  

 

 
 

 
 

 
 
За кого е предназначено: 
Обучението е насочено към превенция употребата на ПАВ  сред потребителите на социалните услуги. 
Предназначено е за  ръководители  на социални услуги и екипите, работеши  в ЦНСТ, ЦВН, 
Кризисни центрове, ДЦ, НЖ, ЦСРИ и ЦОП. 
 
 
 
 

Темите, които ще се разгледат са: 
  
 √ Видовете психоактивни вещества и негативните последици, вследствие на тяхната употреба. 
√ Особености в поведението на потребителите , употребяващи психоактивни вещества. 
Специфика на работа с тях. 
√ Възможности за лечение и рехабилитация на зависимости в страната. 
√ Оказване на първа до-лекарска помощ при състояние на свръх-доза. 
     
Обучението ще включва няколко основни компонента: 
   
Представяне на темата и целите на обучението; 
Презентация на теоретични аспекти по посочените теми. 
Представяне и обсъждане на конкретни случаи от практиката. 
Обратна връзка от участниците.Закриване на обучението. 



 
 

 
 
Обучител –Валентина Гешева 
 
Управител на ЦСРИ за правонарушители; Експерт/ лектор при реализацията на проектиq касаещи 
работата с криминално проявени рискови групи и лица с увреждания. Член на МКБППМН, 
Наблюдателната комисия Към Общинския съвет и Комисията за закрила на детето към Община 
Пазарджик. Обучител по проекти на ОПРЧР, касаещи предоставяне на соц. услуги на хора с 
увреждания и самотно живеещи стари хора от 2007до момента. Участие в разработването на 
учебни планове ,програми и процедури, касаещи обучения на социални и лични асистенти към 
Общините-Пещера, Чепеларе, Батак, Брацигово, Панагюрище и други. 
Експерт при работа на терен с лица, имащи наркотична и алкохолна зависимост. 
Обучител  на уязвими групи за справяне в ситуации на свръхдоза. Супервайзор и консултант по 
проекти за работа с ромска общност. Експерт по проекти на ОПРЧР, касаещи  процеса на социална 
адаптация на младежи, напускащи специализираните институции. Ръководител на проект 
„Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с 
психични проблеми“-Норвежки финансов механизъм. Водещ специализирани програми за 
извършители на домашно насилие. 

 
 
 


