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В началото на юли 2014 за първи път български
затворници най-сетне получиха обучение по намаляване на вредите от наркотиците и консултиране чрез
психологически рехабилитационни сесии, в рамките
на проект, който стана възможен, благодарение на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество и който имаме удоволствието да представим с
настоящата публикация. До тогава вече беше свършена доста работа за подготовката на този първи
съществен момент от изпълнението на проекта и аз
бих искал чрез тези няколко реда да хвърля светлина
върху значимостта на този проект за българската
пенитенциарна сфера, за онези, които не са участвали в неговия развой.
„Проектът за затворите“, както го наричаме, е
преди всичко пионерски опит в българския контекст

за подобряване на здравните и рехабилитационни
услуги за употребяващите наркотици в системата
на затворите, от една страна, и в същото време на
цялостната политическа среда, от друга. За да се
постигнат тези амбициозни цели, трябваше да се насочим към много различни групи – а именно не „само“
лишени от свобода и освободени бивши и настоящи
потребители на наркотици, но също и директорите
на затвори, служители в затворите и ключови фигури,
определящи политиката. Това направи проекта доста сложен, но също и обещаващ по отношение на цялостното му въздействие. Сътрудничеството между Швейцария и България на ниво неправителствени
организации и затвори се оказа много плодотворно
по отношение на предаването на ноу-хау и обмена на
опит. Интензивният и конструктивен диалог между
участниците и споделянето на модели за добра практика в интервенциите за намаляване на вредите в
швейцарските места за лишаване от свобода подготвиха почвата за нов подход към справянето с наркотиците и инфекциозните заболявания, като ХИВ и
хепатит С в българските затвори. Промотирането
на подход към предизвикателствата, основан на доказателства, и придаването на ценност на хората,
употребяващи наркотици, на индивидуално и социално равнище, са най-съществените елементи на този
нов подход към модела на интервенции в затвора и
след затвора в България. С тези идеи екипът на проекта работи усилено за въвличането на ключови фигури при възприемането на този нов подход: хора,
определящи политиката, директори и служители на
затворите.
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Откриващата конференция по проекта през юни
2014 беше много добре посетена и приета. За съжаление обаче поканените представители на високо ниво
от министерствата не присъстваха. Въпреки това
конференцията предостави полезно пространство
за сътрудничество между професионалисти от пенитенциарната система и полето на зависимостите,
държавни институции, НПО, български и швейцарски
експерти.
През юли 2014 осемчленна българска делегация,
състояща се от професионалисти от НПО, затвори
и министерства, посети Швейцария, за да опознае
швейцарската политика по наркотиците и разнообразните услуги за намаляване на вредите на Контакт Нетц1, както и мерките за намаляване на вредите зад стените на швейцарските затвори. Това
учебно посещение беше много добре възприето от
всички участници и представляваше уникална възможност не само за професионален обмен, но също и
за промотиране на намаляването на вредите на министерско ниво. Ясно е, че без тази възможност едва
ли щеше да е реално няколко месеца по-късно да съберем петима представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и 13 директори на затвори,
заедно с 31 представители на социалния и медицински
персонал, на практически семинар във Велико Търново – цифра, която надмина очакванията, които имахме. Докато служители на затворите бяха обучавани
в практики по намаляване на вредите от швейцарски
и български експерти на този семинар, директорите на затвори и политическите представители се
ангажираха в дискусия върху бъдещите възможности
1 www.contactnetz.ch

за мерките за намаляване на вредите в българските
затвори. Въпреки осезаемите първоначални резерви
към една толкова емоционално и морално натоварена
тема като употребата на наркотици в местата за
лишаване от свобода, беше впечатляващо да се види
развитието на един открит и прагматичен дебат.
На основата на тази среща стана възможно развиването на концепция за пилотен проект за обмен на
игли и спринцовки в избрани затвори в България, с цел
да се намали разпространението на инфекциозни заболявания и така да се запълни липсата от здравни
интервенции, която съществува в затворите към
момента в това отношение.
Тези процеси, разгледани в контекста на позитивния опит от практиката и благоприятните резултати от оценката, са силно окуражаващи, тъй
като ясно показват, че положителните промени могат да бъдат постигнати с отдаденост и постоянство. С особено удоволствие тук представяме тези
резултати пред по-широка аудитория.
Швейцарско-българското сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и
ХИВ в затворите може да се счита за първия съществен импулс в една неразработена сфера. Голямото
предизвикателство ще бъде превръщането на този
импулс в устойчив път на справяне с наличните проблеми. Целта в това отношение ще бъде моделът да
се мултиплицира в колкото може повече затвори и да
се запази обещаващата посока. Моята лична надежда е, че ще бъде поета отговорност на министерско
ниво за осигуряване на устойчив подход към този належащ проблем. През изминалите две вдъхновяващи
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години подкрепата за този подход нарастна постепенно и съществено – това се изразява по-директно,
но не и само, в лицето на почти 500 затворници, чийто живот беше подобрен по един смислен начин.
Искам да изразя моята дълбока благодарност
към всички ангажирани партньори в плодотворното
сътрудничество по време на проекта. А именно –
към Фондация „Инициатива за здраве“ и „Проект Пеперуда“, управляващия комитет по проекта, затвора
в Кремиковци, Софийския централен затвор, Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, Посолството на Република
България в Берн, Швейцария, Посолството на Конфедерация Швейцария в София. В този процес на взаимо
учене ние научихме много за реалността и възможностите в българския контекст по отношение на затворите, политиката по наркотиците и финансите.
Много благодаря.
Берн, ноември 2015
Якоб Хубер,
Директор на Контакт Нетц,
Берн, Швейцария
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ВЪВЕДЕНИЕ
Анна Любенова,
Координатор на проекта
и Секретар на Фондация
„Инициатива за здраве“
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В демократичното българско общество, въпреки извървения път на промени в социален, икономически и политически план в последните две десетилетия, продължава да има теми, за които се говори
трудно. Продължава да има обществени групи, които
се приемат трудно. Продължава да е трудно прилагането на прагматични и ефективни решения там, където има насложена стигма, страх и предразсъдъци.
Хората, употребяващи наркотици, традиционно са
такава група, както и тези, които изтърпяват наказание лишаване от свобода. Да се срещнат тези две
теми в едно и да се работи за позитивно развитие е
истинско предизвикателство. Още повече по пътя на
партниращите отношения между неправителствения сектор и държавната система за изпълнение на
наказанията и в контекста на сътрудничество между две на пръв поглед несравними държави – България
и Швейцария.
Това се опита да направи в последните две години екипът на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“, финансиран от
Фонд „Експертна помощ и партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Този
проект обедини усилията на Фондация „Инициатива

за здраве“2, като основен изпълнител, и партниращите с нея Сдружение „Проект Пеперуда София“3, „Контакт Нетц“ от Берн, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“4 и Софийския затвор. Проектът имаше
за цел да спомогне за развитие на по-добри политики
и на иновативни здравни и рехабилитационни услуги
за хората, употребяващи наркотици в системата на
българските затвори.
Защо избрахме да работим по такъв проблем?
Около 20% от хората в затворите в България са наркозависими, като в същото време тяхната концентрация в обществото е под 1%. Значителна част от
тези хора извършват множество престъпления и биват осъждани многократно. В същото време, поради
липса на адекватни лечебни интервенции в страната, както вътре, така и извън местата за лишаване
от свобода, тяхната зависимост продължава да бъде
предпоставка за извършване на престъпления. Така
се създава кръг, който струва много средства на обществото и не води до ефективност. Лицата, лишени от свобода, са определени за една от уязвимите
групи по отношение на ХИВ/СПИН в редица международни документи, както и в Националната програма
за превенция и контрол на ХИВ и сексуално-предавани
инфекции 2008-2015, поради редица рискови фактори
като употреба на наркотици, сексуални практики,
татуиране и др. Поради тези проблеми, в много държави в Европа съществуват специализирани правни
мерки за третиране на хората с наркотична зависимост в правосъдната система, както и за рехабилитация и намаляване на риска в местата за лишаване
от свобода. В България подобни мерки липсват или са
2 www.initiativeforhealth.org
3 http://www.ppsbg.org
4 http://www.gdin.bg
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слабо застъпени. За съжаление, слаб е и дебатът по
тези въпроси.
Наша основна задача в проект „Швейцарскобългарско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“
беше да засилим този дебат. По време на мероприятията в проекта, дискусиите между пенитенциарните служители, неправителствените организации и
институциите очертаха необходимост от изследване на проблема с наркозависимостта в затворите и
свързаните с тях нужди; поставиха въпроса за специализираното лечение на зависимости в местата
за лишаване от свобода и мерките за ресоциализация
на изтърпелите наказанието си хора; провокираха
дебат около възможността за въвеждането на програми за обмен на игли и спринцовки като ефективно
средство за превенция на ХИВ; генерираха идеи, като
тази за въвеждането на социални предприятия като
средство за рехабилитация и ресоциализация.
В рамките на проекта беше реализиран 18-месечен пилотен модел на програма за психосоциална
рехабилитация на зависими от наркотици и на програма за намаляване на вредите от употребата на
наркотици. Двете програми, които се реализираха
на територията на Софийския затвор, показаха, че
подобни интервенции си струват и заслужават бъдеща подкрепа. Тяхната методология и резултати
са подробно описани в настоящата публикация. Реализирана беше и програма за ресоциализация на хора,
изтърпели наказанието си, която срещна сериозни
затруднения, но завършва с важни изводи.
Партньорството с Швейцария беше пътеводна

светлина през целия процес на проекта. Швейцария е
страна, която може да предложи много по отношение на политиките, свързани с наркотиците. Започнала със закон за наркотиците през 1951, който се
основава само на превенцията и законовото преследване, страната извървява дълъг път, за да развие до
днешни дни едни от най-напредничавите политики и
практики в това отношение. През 70-те и 80-те години на 20-ти век в големите швейцарски градове има
открита „сцена“ на употреба, множество хора, които се инжектират по улиците, замърсени и отблъскващи обществени места, непрекъснато повишаващ
се ръст на смъртни случаи от свръхдоза и ХИВ инфекции. Силният обществен дебат и адекватният
подход от страна на политическото лидерство довеждат до развитието на т.нар. „четиристълбов
модел“ на швейцарската политика по наркотиците,
който стъпва на превенция, лечение, намаляване на
вредите и законови мерки. Страната въвежда мащабни програми за лечение на зависимостта, както
и гъвкави подходи за намаляване на вредите, като
достъпно и пригодено към нуждите на зависимите
метадоново лечение, хероин-асистирано лечение,
стаи за консумация на наркотици, социални мерки
като нископрагови програми за трудова заетост,
помощ за жилищно настаняване и др. Впечатляващ е
фактът, че промяната на политиката от предимно
законово преследване към акцент върху общественото здраве е подкрепена с поредица от обществени
референдуми. В резултат броят на свързаните със
СПИН смъртни случаи сред инжекционните потребители на наркотици е намалял с 80%, както и броят на
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новоинфектираните (-60%); смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици, са намалели наполовина; броят на зависимите от опиоиди е намалял с
25%; криминалните прояви, свързани с наркотиците,
са намалели със 70%; броят на зависимите, които се
задържат в лечение, се е увеличил; видимостта на
проблема с наркотиците е намаляла, а обществената сигурност се е повишила.

Стая за консумация на наркотици – Контакт Нетц, Берн,
Швейцария
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Цех за трудова интеграция на зависими от наркотици –
Контакт Нетц, Берн, Швейцария

Ефективната и прагматична швейцарска политика по отношение на наркозависимите не подминава и местата за лишаване от свобода. Швейцарците
приемат, че хората, лишени от свобода, трябват да
имат същия достъп до здравни услуги, както и тези
на свобода. В швейцарските затвори работят доказали ефективността си програми за рехабилитация
на зависими. При посещението си в затвора Шьонгрюн, екип на проекта от България видя на практика
приложението на програма за обмен на игли и спринцовки и заместително лечение с метадон и медицински хероин.
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Програма за заместително лечение и обмен на игли и
спринцовки в затвора Шьонгрюн, Швейцария
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На фона на опита на Швейцария, един от най-дискутираните въпроси по време на проекта беше този
за финансовата приложимост на иновативните практики в България. Ние считаме обаче, че този въпрос е
следващ, а не първи. Безспорни са финансовите трудности пред социалната и здравната сфера в България, както и тежкото материално състояние на местата за лишаване от свобода. Разпределението на
обществения финансов ресурс обаче следва логиката
на прилаганата политика. Затова първият въпрос е
какви политики прилагаме и едва след това – как разходваме финансите си. Ние вярваме, че ученето от

чуждия опит по отношение на това какво работи и
какво не и преразглеждането на собствените ни приоритети и ценности може да доведе до справедливо,
балансирано и преди всичко ефикасно използване на
ограничения финансов ресурс за постигане на най-добри резултати. Чрез настоящата публикация искаме
да споделим своя опит и предложения в тази посока.

Откриваща Българо-швейцарска конференция „Социалните ползи от интегрирана програма за терапия и намаляване на здравния риск в затворите и общността“, юни 2014,
София
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ПЪРВА ЧАСТ
ПРОГРАМА ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА ЗАВИСИМИ
ОТ НАРКОТИЦИ В ЗАТВОРА
ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА
Ивайло Райнов, психотерапевт,
Сдружение „Проект Пеперуда – София“
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„Проект Пеперуда – София“ е неправителствена
организация, която реализира програми за психосоциална рехабилитация на хора със зависимости към психоактивни вещества под същото име. Във времето
програмите стават популярни под името „Проект
Пеперуда“, а в последно време все по-често е използвано наименованието „Пеперуди“ за екипа на програмите и участниците в тях.
Началото е поставено през 2005 година като
психологическо студио с основна цел да предоставя
информационни услуги и краткосрочно консултиране
на хора, които злоупотребяват или са пристрастени
към наркотици.
През 2006 година, в съответствие с българското законодателство и изискванията на Национален
център по наркоманиите е регистрирана неправителствена организация „Проект Пеперуда - София“.
През същата година е създадена първата програма

за нерезидентна рехабилитация и социална реинтеграция на хора със злоупотреба или пристрастяване към психоактивни вещества, базирана на „drug
free“ модела. Това е първата българска програма, която дава възможност на участниците да работят или
учат, докато получават адекватна помощ за своите
проблеми, без да се отделят от общността, в която
живеят.
Водещото мото на организацията и реализираните от нея програми е „Един модел не пасва на
всички!“. Така през 2007 г. философията на лечение се
развива към модела на личностно-ориентиран подход.
Ключов елемент на развитието на програмата през
този период е полагането на основите на воденето
на случай. Ръководейки се от тези принципи, „Проект
Пеперуда - София“ започва да развива дейности с различни организации в областта на зависимостите (метадонови програми, програми за намаляване на вредите, дневни центрове и терапевтични общности),
за да се осигури цялостна подкрепа за хората, които
търсят помощ.
През годините движеща сила е правилното определяне на подходящите нива на грижи за нуждите
и предпочитанията на всеки човек, да се обсъждат
наличността и възможността да участва в различните видове програми за психосоциална рехабилитация
и лечение – правото на свободен избор.
Водени от тези принципи и добрите практики в
областта на лечението на зависимости, в сътрудничество с Фондация „Инициатива за здраве“ по проект
„Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и
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ХИВ в затвора“, „Проект Пеперуда – София“ започна
развитието на програма за психосоциална рехабилитация на лишени от свобода, които са имали или
имат настоящ проблем с употребата на психоактивни вещества на територията на Затворническо общежите „Кремиковци“ къв Софийския затвор.
Програма „Пеперуда“ на местата за лишаване от свобода
Първият опит на организацията в пенитенциарната система е през 2011 - 2012 година в сътрудничество с Централен Затвор – София. За период от
шест месеца „Проект Пеперуда – София“ предостави
безплатно консултиране на хора, излизащи на свобода и имали зависимост към психоактивни вещества,
като даде възможност за включване в програмите,
реализирани от организацията, след изтърпяване на
наказанието.
На базата на опита си в предоставянето на психосоциални услуги и опита в пенитенциарната система екипът на „Проект Пеперуда – София“ разработи
програма за психосоциална рехабилитация за хора,
страдащи от зависимост към психоактивни вещества, която може лесно да бъде мултиплицирана или
адаптирана в местата за лишаване от свобода.
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Философия

Водещият принцип е „Свобода и право на избор“
- доброволност. Възможността лишените от свобода сами да избират дали да участват, колко често и
какви елементи да посещават от програмата.

Цел

Оптимално психологично и физиологично здраве
в зависимост от възможностите и капацитета на
лишените от свобода. Програмата не е самоцелна,
тя е част от планираната присъда и надзорния режим.
В тази връзка целите са основно три: 1) прекратяване на употребата на психоактивни вещества на
територията на мястото за лишаване от свобода;
2) поддържане на въздържанието от употреба на психоактивни вещества и 3) продължаване на участието на хора, изтърпели наказанието си, във фазата на
ресоциализация в програмите на „Проект Пеперуда –
София“ или друга подходяща за тях програма.
Елементи

▪ оценка на степента на зависимост към психоактивни вещества
▪ индивидуално консултирането на лишените от
свобода (л.св.)
▪ групово консултирана на л.св.
▪ доброволно уринно тестуване за психоактивни
вещества.
Индивидуално конслултиране
Индивидуалното консултиране е един от двата
основни вида психологическо консултиране. Другият
е свързан с работата в група. При индивидуалното
професионално консултиране целта е да се подпомогне л.св. в решаването на проблема, заради който е потърсил помощ.
Работата на консултанта при индивидуалното
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консултиране е да подпомогне л.св. да формулира проблемите и да му предостави методи за разрешаването им.
Консултантът не решава проблема на л.св., а
трябва да го стимулира да поеме активна роля за
личностна промяна. Целта на индивидуалното психологическо консултиране е подпомагането на л.св. в
процеса на решаване на проблема. Акцентът се поставя върху способността на л.св. да определя дискутираните възможности и сам да избира решението,
като поема отговорност за последиците от него. В
основата на тези взаимоотношения стои взаимното
доверие и конфинденциалността на получената от
клиента информация.
Индивидуалното психологическо консултиране
включва отделни етапи, чрез които постепенно се
преминава от по-общо проучване към фокусиране върху специфичната проблемна област до достигане на
определена стратегия за преодоляване на дефицитите и справяне с проблема.
То включва последователност от следните
етапи:
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА.

В научната литература този етап се сре-
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ща с различни наименования: „етап на първоначален
контакт”, ориентация в проблема и ситуацията на
л.св., „начална среща” и т.н. В този етап се установява първоначалният контакт с л.св., който може да
е доброволен (по негово съгласие) или недоброволен
(л.св. посещава консултанта /терапевта/, тъй като
администрацията на мястото за лишаване от сво-

бода или съдебни институции са преценили, че той
има нужда от помощ и я предписват независимо от
неговото желание).
В този етап консултантът трябва да разбере
как клиентът вижда своя проблем, какво е неговото
отношение към проблема (негативно или позитивно)
и какви са неговите очаквания. Консултантът трябва да се ориентира в първоначалната информация за
проблема, като състави временна работна хипотеза.
Той трябва да прецени какви са възможностите му
да помогне на л.св. за решаването на проблема.
УСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТНИ ОТНОШЕНИЯ.

Основите им се поставят още в първия етап.
Те са свързани с доверието и ангажирането от страна на консултанта и на л.св. с работата по заявения
проблем. Тук е важно консултантът да очертае границата на помощта, която може да окаже и ясната
декларираност, че постигането на успех е немислимо без активното съдействие от страна на л.св.
ПОДБОР НА ПОДХОДЯЩИ ТЕХНИКИ, МЕ
ТОДИ, ПРИОМИ. ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА
СЛУЧАЯ - открояват се следните основни моменти:
1. Изследване на личностните особености, според нуждите на конкретния случай (социални умения,
силни страни, самооценка, потребности, мотивационна сфера, темпераментови особености и др.);
2. Установяване на факторите, които действат и оказват влияние в актуалната проблемна ситуация;
3. Установяване на предишни психотравматични
ситуации и това доколко те са преработени или не;
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4. Анализ на проблемната ситуация.
При анализа могат да се очертаят три равнища
на изследване:
▪ равнище на поведения - прояви, честота, интензивност, процес на възприемане и вътрешно преработване и поведение в неговите различни модалности и варианти;
▪ равнище на информация за развитието на проблема - минал опит и преживявания, първи прояви на
проблема, развитие на проблема, актуална, реална ситуация и желана ситуация;
▪ равнище на отношение консултант/терапевт
- л.св.



ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕЦЕНКА НА СЛУЧАЯ обвързана е с прогнозата за успех и преценка на риска
от регрес.
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ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ С Л.СВ.
Уточнява се работното взаимодействие, информирано съгласие (анализ на целите и съгласие на
клиента за начините за тяхното реализиране). Изясняване на предпоставките за желаната промяна
от страна на клиента, мотивация и очаквания по отношение на процеса на промяна, изясняване на представата за целите, определяне на краткосрочните
и дългосрочни цели, уточняване на правилата при работните взаимоотношения. Етични норми в процеса
на взаимодействие. Времева рамка на сесиите и приоритетните области на работа.

РАЗБИРАНЕ

НА СИСТЕМАТА ОТ ДОПУС-

КАНИЯ, ЦЕННОСТИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ НА
Л.СВ И ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
НЕЙНАТА ПРОМЯНА (интроспекция).
Изработване на конкретен план за действие,
който включва глобалната цел, която трябва да бъде
постигната и методите и стратегиите, с които тя
ще бъде постигната. В този етап е важно да бъдат
стимулирани и подкрепяни силните страни на клиента. Консултантът трябва добре да познава видовете защити и начините на работа с тях.
ИЗГОТВЯНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ СТРАТЕ
ГИИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЛИЧНИ И МЕЖДУЛИЧНИ
КОНФЛИКТИ И ПРОБЛЕМИ (интроспекция).
Изработват се варианти на стратегии за решаване на проблема и л.св. прави своя избор. Определят
се стъпките и пътя за осъществяване на плана. Прави се оценка на всяка стъпка, като се стимулира и
подкрепя поведението на л.св.. Работи се със защитните механизми и пречките и неработещите стратегии се заменят, като се променят средствата и
методиката на работа.
ВКЛЮЧВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРОМЯ
НА и изработване на критерии за проследяване на
успеха. Включването на ресурси за затвърдяване на
успешните стратегии и умения за разрешаването на
проблема.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП, свързан с приключване на работното взаимоотношение и оценка на постигнатия резултат.
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Методите и техниките, чрез които се осъществява индивидуалното психологическо консултиране
могат да бъдат разнообразни. Всяка една психологична школа и направление използва, освен общоприетите психологически методи, и техники, специфични за
самата школа.
За ефективно протичане на консултирането
особено значение имат професионалната подготовка и качествата на консултанта. Те са свързани с:
▪ притежаване на необходимото професионално
образование и подготовка;
▪ владеене на умения и техники за провеждане
на индивидуално и групово консултиране;
▪ притежаване на умения и необходимия инструментариум за диагностика и оценка;
▪ наличие на отговорно, оптимистично и емпатично отношение към клиента;
▪ познаване и спазване на етичните норми и конфиденциалността;
▪ притежаване на способности за релевантно
възприемане на различни по тежест събития и информации.
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Като важно условие и предпоставка за ефективно въздействие, консултантът /терапевтът/ е необходимо да притежава умения за:
▪ Емпатия;
▪ Независима от обстоятелствата позитивна
нагласа;
▪ Мотивиране и насърчаване;
▪ Откриване на скритите мотиви в поведението на клиента, движението и формирането на цен-

ностните нагласи, конфликтогенните зони и защитните механизми;
▪ Откриване на съпротиви и работа с тях;
▪ Активно слушане;
▪ Вербализиране на идеи и чувства;
▪ Перифразиране;
▪ За отражение /повторение/;
▪ Обобщаване;
▪ Гъвкавост и сензитивност;
▪ За преодоляване на съпротиви и защити;
▪ За преодоляване на емоционално-волеви контрол;
▪ Комуникативност;
Основните функции на консултанта са свързани
с емоционално стимулиране, подкрепа, придаване на
смисъл.
Групово консултиране
Груповото консултиране може да се провежда в
малки групи – от 3 до 8 или от 8 до 12 човека. Трябва да се прави разлика между групово консултиране
и групова психотерапия. Груповото консултиране е
свързано с решаването на даден проблем. Участниците в груповото консултиране се включват в групата,
за да добият повече знания или умения за решаването
на даден проблем – обществен, образователен, професионален, превантивен. Консултативната група
борави със съзнавани проблеми и е ориентирана към
разрешаването на краткосрочни въпроси или подготовка на умения за определени социални роли.

 Груповата психотерапия се занимава с
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личностна промяна. В процеса на работа се работи
и с несъзнаваното и неговото отражение в актуалната ситуация. Консултантът трябва да е преминал
специална подготовка на обучение.
В груповата психотерапия се използват много
от индивидуално прилаганите подходи на психотерапия, но всяка школа и направление разполага със свои
специфични методики и прийоми.
Целта на психотерапевтичната група е постигане на личностна промяна. Това е тип психологическо въздействие, при което консултантът използва
специализирани техники за промяна на нагласите и
придобиване на умения за справяне с проблеми, конфликти и формиране на нови, различни от досегашните, поведенчески модели. Основен елемент при
груповата работа е използването на възникващите
емоционални интеракции.
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Доброволно уринно тестуване за психоактивни вещества
На базата на опита си през годините в психосоциалната рехабилитация, екипът на „Проект Пеперуда – София“ разглежда тестуването на психоактивни
вещества не като начин на контрол и „хващане“ на
„провинилия“ се, а като инструмент, който може да
подпомогне промяната.
Тестовете за психоактивни вещества (уринни,
слюнчести и т.н.) са обективни скринингови инструменти. Те веднага могат да покажат наличието на
дадено психоактивно вещество, но трябва да се вземе впредвид, че няма 100-процентов сигурен тест.

Процедура:

Л.св. се запознават с възможността за доброволно уринно тестуване за психоактивни вещества,
докато са участници в програмата. Разяснява им се
възможността обективно да докажат, че не употребяват каквото и да е вещество в момента. Всеки
л.св. подписва декларация за съгласие (това вече го
ангажира към въздържание).
Тестовете и техния вид се провеждат в произволно време и ден по решение на екипа на програмата, без знанието на л.св., които са се съгласили и
предварително са информирани за това в съответствие с вътрешния правилник на мястото за лишаване от свобода.
Тестовете се отварят непосредствено преди
тестуването и след като л.св. е дал уринна проба,
съгласно процедурите на мястото за лишаване от
свобода. Л.св. е запознат с вида на тестовете, които ще се проведат, и срока им на годност. Ако даден
тест покаже положителен резултат за наличието
на дадено психоактивно вещество, то веднага се
отваря нов от същия вид. При разминаване на резултата се взима предвид втория тест (пример: първи
положителен, втори отрицателен). При дублиране на
резултата (пример: първи положителен, втори положителен) се приема, че л.св. е употребил – следват
се всички процедури съгласно правата на л.св. и правилника за вътрешен ред на мястото за лишаване от
свобода.
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Структура на програмата
Програмата на „Проект Пеперуда – София“ в
местата за лишаване от свобода е от три нива:
1. НИВО ЕДНО „КРАТКОСРОЧНА“.
▪ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 – 4 срещи
▪ Оценка
▪ Ориентация за лечението / планиране на лечението, както и образование при употребата на наркотични вещества
▪ Информация за наличните ресурси в общността
▪ Започване на детосификация
2. НИВО ДВЕ „СРЕДОСРОЧНА“.
▪ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 – 12 срещи
▪ Предотвратяване на връщането към повторна употреба
▪ Изграждане на силни страни за справяне
▪ Управление на гнева
▪ Основни когнитивни умения за справяне
3. НИВО ТРИ „ДЪЛГОСРОЧНА“.
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▪ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 срещи +
▪ Продължаване на стабилността
▪ Криминални фактори
▪ Криминално мислене
▪ Семейно картографиране и социални мрежи
▪ Консултиране по въпроси, свързани със заетостта (работа)

Концепцията на програмата включва свободно
движение между различните нив,а в зависимост от
индивидуалните възможности, капацитет и цели на
лишения от свобода, без това да е свързано със санкциониране.
Заключение
Към м. октомври 2015 г. пилотната програма на
„Проект Пеперуда – София“ на територията на ЗО
„Кремиковци“ е много добре приета, както от лишените от свобода, така и от администрацията на
общежитието, инспекторите социална дейност и
надзорния състав. Поради доброволния си принцип на
участие и липсата на задължителен елемент, л.св.
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имат възможността сами да избират в кое ниво на
програмата да участват. Като имат тази свобода,
те сами поемат отговорността за своите собствени решения, което увеличава възможността за промяна.
Екипът на програмата на „Проект Пеперуда –
София“ изпадна в затруднение да поеме всички желаещи за участие, при което се стигна до формиране на
списък на чакащите за включване в програмата.
На базата на опита в ЗО „Кремиковци“, „Проект
Пеперуда – София“ успя заедно с администрацията
на общежитието, инспекторите социална дейност и
надзорния състав да подобри и разработи нови елементи от програмата си, което допринася за по-добро разбиране на проблема с употребата на психоативни вещества в местата за лишаване от свобода,
намаляване на търсеното на такива на територията на затвореното общежитие „Кремиковци“ и възможност на лишените от свобода да придобият увереност и надежда за справяне със зависимото си
поведение и промяна на криминалните нагласи.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА
ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Сравнителен анализ на резултатите от
психодиагностично изследване на лишени
от свобода от ЗОЗТ „Кремиковци“ при Затвора в град София
Доц. Емил Маджаров, преподавател по юридическа
психология в ЮЗУ „Неофит Рилски“, независим оценител по проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“

Настоящото психодиагностично изследване
е осъществено с лишени от свобода, страдащи от
наркотична зависимост, включени в психотерапевтична програма на „Проект Пеперуда – София“. То бе
реализирано на два етапа. Първият се проведе след
началото на програмата, а вторият при нейното финализиране.
Сравняването на резултатите от първия и
втория диагностичен етап дава ценна информация за
настъпилите изменения в личностен и поведенчески
аспект при лишените от свобода, които са подложени на психотерапевтични интервенции. Върху тях,
разбира се, въздействие оказват множеството фактори и условия на ежедневното им пенитенциарно
третиране, но точно по тези причини е необходимо
да диференцираме влиянието на психотерапевтичната програма. В тази връзка можем да приемем, че
средата и третирането в затворническото обще-
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житие не се променят динамично и самите лишени
от свобода са достатъчно добре адаптирани към
тях. Следователно на този фон новият и провокативен агент в тяхното пенитенциарно ежедневие е самата програма за психотерапевтична работа, още
повече, че тя се реализира продължително време.
Психодиагностичната батарея на настоящото
изследване за регистрация на емпиричните резултати от прилагането на психотерапевтичната програма върху зависими лишени от свобода се състоеше
от следните методики:
- Цветови проективен тест на М.Люшер за установяване на актуалните психически състояния,
целеполагането, латентните конфликти, неосъзнаваните нагласи;
- Модифицираната експериментална техника
за изследване на самооценката на Дембо-Рубинщейн,
която фиксира размера, баланса и адекватността на
самооценката;
- Изборът на ценности на С.Я. Рубинщейн, която
диагностира ценностната ориентация на конкретния осъден.
- Краткият патопсихологичен въпросник с 9 клинични скали и скалите на лъжа, валидност и корекция.
Чрез него се изгражда подробоен личностен и поведенчески профил на изследвания лишен от свобода.
Краткият патопсихологичен въпросник успешно може да бъде интерпретиран заедно с останалите психодиагностични методики в рамките на една
цялостна диагностична оценка за конкретен осъден,
за да бъдат достатъчно прецизно и подробно установени настъпилите при него личностни и поведен-

чески изменения в резултат на системното му участие в психотерапевтичната програма.
Избраните методики са използвани в пенитенциарната практика. С тяхна помощ усешно могат да
се установят личностните и поведенчески промени
у определен осъден, дължащи се на участието му в
психотерапевтичната програма. По този начин са
представени данните за осем лишени от свобода,
тъй като останалите участници бяха освободени от
пенитенциарната система поради изтърпяване на
техните наказания.
Бяха регистрирани следните изменения :
а/ самооценката на участниците в програмата стана по-компактна, балансирана, адекватна, намали се вътрешната й противоречивост и се позитивира профилът й. Промените в самооценката се
отразяват и на поведението на изследваното лице в
пенитенциарното общежитие;
б/ промените в ценностните ориентации са
свързани с появата на по-изразена социална ангажираност, повече въздържаност и желание за по-голяма
обезпеченост. Те имат по-индиректен характер. При
това трябва да се отчита регидният характер на
ценностите като психологически феномен и развитите защитни механизми на участниците в психотерапевтичната програма.
в/ изследваните лица понижават своята тревожност и напрегнатост и стават по-сензитивни
към терапевтичните интервенции. Благодарение на
това осъдените със зависимости развиват по-голяма удовлетвореност и адаптираност.
г/ понижаването и нормализацията на профила
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по КПВ кореспондира с намаляване на склонността
към самоизолация и дисхармоничност, което намалява враждебността и реалната готовност за извършване на нови асоциални прояви.
Посочените изменения са взаимосвързани и се
мултиплицират. В резултат на тях се създават личностни предпоставки, които съществено могат да
допринесат за по-законосъобразно поведение и въздържане от употреба на психоактивни вещества.
Следователно програмата оправдава своето
функционално предназначение в сложните, противоречиви и изкуствени условия на пенитенциарното
заведение от закрит тип. Тя осигурява постигането
на важни промени в такива важни личностни структури, които влияят върху актулното поведение като
самооценка, ценности и психически състояния. Появата на множество от корекционни промени е важно
условие за тяхната стабилизация, генерализация и
устойчивост. Множественият ефект е най-значимият резултат от проведените интервенции и е
базов индикатор за определяне на ефективността
на реализираната програма. Той показва, че самооправдателните психологически защити и бариери
в определена степен са преодолени, благодарение на
което протича процес на осмисляне на собствените
проблеми, трудности и минал опит с деструктивно
съдържание, свързан с различни форми на девиатна
активност.
Самото включване в програмата на лишените
от свобода, които са негативно стигматизирани в
затворническата общност вследствие на проблема
си с наркотичната зависимост, поражда позитивни

нагласи в тях и повишава сензитивността им към
предлаганите интервенции. От друга страна, участието на осъдените в програмата компенсира липсата на пълноценни, доверителни и стабилизиращи
интеракции, от каквито те изпитват остра потребност, която трудно може да бъде удовлетворена в
условията на пенитенциарното заведение от закрит
тип.
Следва да се отчита и обстоятелството, че
по време на индивидуалните срещи осъдените релаксират негативните си преживявания от ежедневното пенитенциарно третиране и общуване, което за
тях е значителен стимул за по-продължително включване в програмата, а то на свой ред е предпоставка
за паралелните изменения, описани като множествен
ефект.
Психотерапевтичната интервенция със зависими осъдени допринесе за нормализация и баласиране на самооценъчния им профил, стабилизира техния
психически баланс, като намали присъща им напрегнатост, тревожност, подозрителност и раздразнителност.
Промените в ценностите на лишените от свобода имат най-умерените и индиректни измерения в
сравнение с останалите психически параметри, но и
те допринасят за повече въздържаност, понижаване
на егоцентризма и поемане на по-голяма персонална
отговорност.
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ВТОРА ЧАСТ
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА
НА НАРКОТИЦИ СРЕД ЛИШЕНИ
ОТ СВОБОДА
ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА
Анна Любенова,
Координатор на проекта
и Секретар на Фондация „Инициатива за здраве“
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Програмата за намаляване на вредите от употребата на наркотици, осъществявана от Фондация
„Инициатива за здраве“, се реализира сред лишени от
свобода в ЗО Кремиковци и в Централния затвор София. Това е програма със здравно-превантивна насоченост, която цели да повиши здравната култура на
участниците, като по този начин намали рисковите
практики при приемане на наркотици и при сексуални
контакти. Програмата се основава на неосъдително
отношение и доверителен контакт между водещите и участниците. Тя стъпва на принципа, че приемът на наркотици и сексуалните контакти са личен
избор, но рисковете при тях могат да бъдат намалени или избегнати чрез по-добри познания и мотивиране за промяна на поведението.

Кабинет за групови обучения в ЗО „Кремиковци“

Програмата има за цел не просто да предостави знания на преките участници, а също и да поощри
лидерските качества на участниците и да провокира
вторично разпространение на здравните послания
сред лишените от свобода. В този процес се търси
ефекта на формалното и неформално „обучение сред
равни“, което има потенциала да достига до повече
хора и непосредствено да променя груповата култура.
Програмата се реализира под формата на групови сесии с лишените от свобода. Всяка първоначална група се състои от приблизително 15 човека, като
критериите за подбор са минимални – основен такъв
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е желанието за участие. С всяка група се провеждат
обучения в рамките на четири двучасови обучителни
сесии по следните теми:
Въведение. Запознаване. Употреба на наркотици, ефекти и рискове.
В тази сесия се работи върху отварянето на
групата и сближаването на участниците. Чрез интерактивни игри те се опознават помежду си, приемат
правила на работа и общуване и си избират име на
групата. Постепенно се въвежда темата „Наркотични вещества“, като се прави общ преглед на понятията, веществата и свързаните с употребата им рискове.
Намаляване на риска при употреба на наркотици. Безопасно инжектиране и алтернативи на инжектирането. Превенция на
свръхдоза.
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По време на тази сесия се акцентира на начинитие, по които човек, който е избрал да употребя-

ва наркотици, може да сведе рисковете до минимум.
Подчертават се особените опасности, свързани с
инжектирането и участниците се информират за помалко опасните форми на прием – пушене, смъркане,
ядене. Особено внимание се обръща на превенцията
на предозиране, тъй като пребиваването в затвора
се свързва с повишен риск от свръхдоза, тъй като
поносимостта на организма към наркотичните вещества се занижава при непостоянен прием на вещества. Особено опасен е моментът след излизане от
затвора, когато при снижен толеранс съществува
риск от прием на висока доза наркотик.
ХИВ/СПИН, хепатит, вируси и инфекции.
Избягване на рисковото поведение.

По време на тази сесия участниците се запознават с начини за заразявяне с кръвно преносими инфекции и методите за предпазване. Запознават се с
рисковите практики в ежедневието, които могат да
доведат до заразяване – инжектиране на наркотици, необезопасен секс, татуиране, ползване на чужди
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принадлежности и т.н. Представят им се и начини
за дезинфекция в условията на липса на стерилни инструменти и принадлежности.
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Сексуално предавани инфекции, безопасен
секс. Туберкулоза. Хигиена.
Тази сесия запознава със симптомите и начините на заразяване със сексуално предавани инфекции.
Изучава се начинът за правилно използване на презерватив, като единствено надеждно средство за предпазване при секс. Представят се рисковите фактори за заразяване с туберкулоза, симптомите, които
могат да подскажат потенциално заболяване от туберкулоза и начините за предпазване, сред които и
хигиенни мерки, приложими в условията на затвора.
Сесиите се провеждат интерактивно, с много
обучителни игри и дискусии. В първата и в последната сесия участниците попълват съответно входяща
и изходяща анкета, която има за цел да измери степента и качеството на получените знания.
От всяка група се излъчват по двама или трима
лидери, които получават допълнително обучение от
екипа и се подготвят да водят обучителна сесия самостоятелно като водещи. Те получават и специален
наръчник с информация и практически указания за водене на групово обучение. Лидерите провеждат обучителна сесия сред друга група от средно 15 лишени
от свобода, по време на която представят в синтезиран вид информацията по четирите теми. По
този начин програмата достига до определен брой
първично обучени лишени от свобода, които взимат
пряко участие в сесиите, водени от екип на Фонда-

ция „Инициатива за здраве“, и до вторично обучени
лишени от свобода, които участват във водената
от лидерите обучителна сесия. Освен директното
обучение на хората, участващи в груповите сесии,
програмата цели да допринесе за разпространението на здравни знания и послания и неформално сред
затворниците на територията на Затвора София.
Посещаването на обучителните групи се поощрява от администрацията на затвора, като часовете
за участие в обученията се считат за отработени
часове и следователно дават възможност за намаляване на присъдата. Също така, добре представилите
се лидери биват награждавани допълнително, съгласно Закона за изпълнение на наказанията.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ
Анна Любенова,
Координатор на проекта
и Секретар на Фондация „Инициатива за здраве“
Иванка Василева,
Началник сектор „Социални дейности
и възпитателна работа“, Затвора гр. София
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За период от 15 месеца (от юли 2014 до септември 2015 г.) програмата е достигнала до 320 лишени
от свобода, като половината от тях са обучени първично, а другата половина вторично. Групите се посрещат с висок интерес от лишените от свобода и
желаещи за участие не липсват. Опитът показва, че
нито в една група не е имало затруднения за мотивирането на лидери, дори желаещите са повече от възможностите за включване. Като правило лидерите
се подготвят много старателно за сесиите, които
водят. Някои от тях проявяват желание да продължат дългосрочно да бъдат обучители по време на изпълнение на наказанията им.
Резултатите от входящата и изходящата анкета сред първично обучаваните лишени от свобода
показват повишаване на нивото на познания във всички групи със средно 15% (изчислен въз основа на броя
на верните отговори). Основната промяна в знанията касае темите, свързани с инжектирането на наркотици и митове по отношение на свръхдозата.
През август 2015, една година след стартиране-

то на програмата, беше проведена анкета сред 240
лишени от свобода в Централния затвор и ЗО Кремиковци. Анкетата имаше за цел да проследи как информацията, предоставена чрез обучителните сесии, е
достигнала до популацията от лишени от свобода и
как те оценяват влиянието й върху техните нагласи и поведение. Бяха анкетирани както лишени от
свобода, които са участвали в групи по проекта (131
лица), така и такива, които не са (109 лица).
От Централния затвор в анкетата участваха 3 групи за осъдени лица (2-ра; 7-ма и 12-та), а в ЗО
Кремиковци участваха 6 групи (3-та; 4-та; 5-та; 6-та;
7-ма; 8-ма). От данните за престоя в затвора се откроява групата на изтърпяващи наказание до две години, които са 68 участници в анкетата, следвани от
участници с престой от над една година и три години, които са по 42 лишени от свобода, групата от изтърпяващи наказание до 4 години, които са 23 лишени
от свобода. 6 от лишените от свобода са с време на
престой в затвора в размер на 13 години.
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Информацията, получена от лицата, участвали
в обучителните групи по проекта (131 лица), показва
следното:
Откъде научихте за възможността да се
включите в обучението:

Инспекторите социални дейности и възпитателна работа са основен партньор при сформирането на групите и обяснимо те са най-честият източник на информация. Положително тук оценяваме и
вторичното насочване – тоест лицата, които са информирани и насочени от други затворници за участие в обучителните групи.
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Моля посочете причините, заради които
избрахте да участвате в обучението:

Особено позитивен резултат по този въпрос са
посочените причини, които касаят ефективния групов процес и важността на знанията. Една четвърт
от участниците са избрали като отговор възможността за намаляване на присъдата, което показва,
че макар и важен, този мотив не е водещ за участието в обучителните сесии.
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Какви според вас са предимствата от
участието в обучението:

Отговорите на този въпрос отново потвърждават по-голямата значимост на получените знания
и ефективната комуникация, в сравнение с административните поощрения.
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Използвахте ли получените знания по някой от следните начини:

Този въпрос е от особено значение за оценка на
ефекта от обучението и за измерване на една от основните цели – предаването на посланията вторично
в общността. Високият процент участници, които
споделят, че са разговаряли с други хора от своето
обкръжение относно наученото, е добър показател
за неформалното разпространение на познания, което създава предпоставки за промяна на груповите
норми на поведение. Този резултат се потвърждава
в известна степен и в групата на неучаствалите в
обученията лишени от свобода, от които 26% посочват, че са получили информация по здравни теми от
други затворници.
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Смятате ли, че получените знания ще
имат дълготрайно влияние върху вашето
поведение:

Особено обнадеждаваща е оценката на 68% от
анкетираните, които смятат, че получените знания
трайно ще променат тяхното поведение.
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Основна цел на изследването сред лицата, които не са участвали в обучителните групи (109 анкетирани лица), беше да се провери до каква степен
вторично информацията от проведените групови
обучения е достигнала до тях и има влияние. Получените резултати са следните:
В последните 12 месеца получили ли сте
информация в затвора по някоя от следните теми:

Едва шест човека от отговорилите на въпроса
109 лица са посочили, че не са получавали информация
по никоя от посочените теми. Останалите 103 лица
са получили информация по една или няколко теми,
както е посочено в графиката. Водещ е делът на информацията по отношение на превенцията на ХИВ/
СПИН, която е сред основните теми на обучението,
но е засегната и от други програми, прилагани в за-
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твора по същото време. Високият дял обаче на информацията, свързана с рисковете от употребата
на наркотици, може да бъде свързан преди всичко с
интервенцията, прилагана по проект „Швейцарскобългарско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“.
Откъде получихте такава информация:
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Съвсем естествено, водещ източник на информация са Инспекторите социални дейности и
възпитателна работа, които имат най-чест и пряк
контакт с лишените от свобода. Немалък е делът
на информацията, получена от други лишени от свобода – което считаме за показател на вторично разпространение на послания – и на тази, получена от
информационни материали, каквито също са разпространени като част от обучителните сесии. Тревожни са данните за получена информация от страна на
медицинския персонал, което показва, че медицинското обслужване в затвора рядко обръща внимание на
засегнатите теми.

Как оценявате качеството на тази информация:

Имаше ли тази информация влияние върху
вашето поведение, свързано със запазване на вашето здраве:
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Получените отговори недвусмислено показват, че дори и лишените от свобода, които не са
участвали пряко в обучителните сесии по проекта,
също са достигнати вторично със здравно-превантивна информация и че те оценяват тази информация като важна за тях, качествена и имаща сериозно
влияние върху техните навици и практики.
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ТРЕТА ЧАСТ
РЕЗУЛТАТИ, ИЗВОДИ
И ПРЕПОРЪКИ
ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА ВРЕДИТЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАНИЯТА НА УЧАСТВАЛИТЕ ЛИЦА
Иванка Василева,
Началник сектор „Социални дейности и възпитателна работа“, Затвора гр. София
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Какво дава резултат, когато работим с правонарушители, които злоупотребяват с наркотици и с
това си поведение носят вреди за себе си и другите?
За да преодолеем песимистичната прогноза, че нищо
не дава резултат, първото нещо, което трябва да
направим, е да идентифицираме факторите, които
излагат правонарушителите на риск.
Наличието на данни за употреба на наркотици
по време на изтърпяване на наказанието лишаване
от свобода обикновено се идентифицира чрез докладите за нарушение на правилника за реда и нормативните документи, като ЗИНЗС и ППЗИНЗС55.
Случаите на проверка чрез тестове за наркотици и
установяването на положителна проба обикновено е
показател за наличието на наркотична зависимост.
5 Съответно Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Правилник за
прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Друг сериозен факт, който се установява и стои
в дневния ред при работа с наркотично зависимите
лица, е рехабилитацията заради употребата на наркотици, нуждата в настоящия момент от подобно
въздействие. Съществен момент е колко пъти рехабилитацията е била подновявана, или какъв е броят
на рецидивите и при какви обстоятелства се появяват.
Употребата на наркотици и снабдяването с наркотици като основно занимание или дейност обикновено се отнасят до начина на живот, който лицата
водят преди постъпването си в затвора. В хода на
изпълнение на наказанието, търсенето и разпространението на наркотици в затвора, разбира се, е
нарушение на установените правила и ред.
Отношението към употребата на наркотици
е свързано и с нагласите, които са изградени в личността на наркотично зависимите лица, като например признаването на такъв проблем, дали приемат факта и осъзнават вредата, която могат да
причинят на себе си и околните. Съществен въпрос
е и каква стойност има за тях животът без вземането на наркотици. Доколко са мотивирани за промяна,
готови ли са да поддържат ниво на самоконтрол и
въздържаност, осведомени ли са за наличието на ресурси, които могат да им помогнат да се справят с
наркотичния си проблем.
При анализирането на горепосочените обстоятелства е изключително важна оценката, която се
дава за значимостта на фактора наркотици в криминалното поведение на правонарушителя. Тук се взема
предвид доколко наркотиците са активиращи крими-
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налното поведение и какво е отношението им към
начина на живот и избора на обкръжение, както и доколко има резервен ресурс, чрез който лицето може
да се промени, да се самоконтролира и въздържа. Има
ли достатъчно познания, които да му предоставят
ресурс за въздържание и самоконтрол, за промяна в
избора на обкръжение, което да му дава сигурност, и
наличието на дейност, съответстваща на нуждите
да си осигурява пълноценен начин на живот.
Планът на присъдата е неделима част от работата с лишените от свобода. Реализацията му е
резултат от събраната информация и създава механизъм за нейното управление. Доброто планиране на
присъдата е от особена важност за обезпечаване на
обвързването на идентифицираните области за намеса с вероятността за вреди или рецидив.
В плана на присъдата се включва следната информация:
▪ Как рискът от сериозни вреди за обществото
ще се управлява и съответно ще се намали;
▪ Работа върху нагласите на правонарушителя
към потенциалните вреди;
▪ Работа върху това да се мотивира правонарушителя да осъзнае ефекта от криминалното си поведение и как да се намали вероятността от рецидив;
▪ Как да се въздейства върху свързаните с правонарушението нужди и обстоятелства;
▪ Къде мотивацията за промяна е слаба и как да
се подобри.
При планиране на присъдата в затвора се дава
приоритет на подготовката на осъденото лице за

по-безопасно освобождаване от затвора, като максимално се оползотворява времето чрез дейности,
насочени към рехабилитация на правонарушителя;
защита на обществото от вредите от правонарушителя и превенция на рецидива. Съществено внимание се обръща на това да се развият, подобрят и
повишат уменията в областта на дефицитите.
Ние, практиците, съзнаваме и се съобразяване
с факта, че трябва да определяме цели, които са конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с конкретни срокове. За нас са важни данните за
напредъка – не е достатъчно някой да е завършил образователна програма, а са ни нужни доказателства
за промяна в познанията и знанията.
КАК трябва да се постигне целта? Например, да
се включи в мотивационно интервю за промяна в нагласите за пълноценно участие в рехабилитационна
програма за намаляване на вредите от употреба на
наркотици.
КОЙ – например експерт, консултиращ по въпросите на наркотиците, който ще предприеме покомплексна оценка на злоупотребата с наркотични
вещества.
Лишените от свобода също поемат отговорност по отношение на планираното ниво на контакт.
Управлението на процеса на контакт между консултиращия експерт и лишения от свобода се ръководи
от ИСДВР6, водещ случая. По този начин отчитането
на участието в дейностите се супервизира и съответно управлява чрез позитивна стимулация или в зависимост от цялостното поведение на лишените от
свобода.
6 Инспектор социални дейности и възпитателна работа.
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В хода на дейностите по проекта беше планирано провеждането на обучителни сесии, които да
разширят познанията на участниците за вредите,
отнасящи се за самите тях и другите, с които формално и неформално са във взаимодействие. Освен,
че бяха проведени сесии, акцентиращи върху намаляване на рисковете до минимум чрез намиране на побезопасни алтернативи при употреба на наркотици,
беше дадена и възможност за лидерство и позитивна
изява, която въздейства положително и на самооценката, и на готовността за позитивна промяна. Възможността да бъдеш полезен и знаещ, компетентен
сред равни има своето отношение към изграждането на авторитет и пред пенитенциарния персонал.
Провеждането на сесии, насочени към индивидуално терапевтично въздействие, планирането на сесийното време съответно носи нови очаквания и пълноценност на срещите. По този начин се въздейства
и върху други личностно-психологически особености,
имащи отношение към криминализацията на поведението.
Например: Лишен от свобода, който е отчужден
и дистантен от другите, неудовлетворен от контактите си с тях, гневлив, злопаметен. Настроенията
и емоциите му са неуместни. Поведението му е непредсказуемо и некомформно. Проблематична е неговата логика на мислене и оценки. Предразположен е
към планирани престъпления и към насилствено поведение. Трудно контролира импулсите си. Лишеният
от свобода изпитва дискомфорт, а поведението му
има асоциални измерения. Оценявайки факторите,
които са социални или лични, съответно могат да се

планират и терапевтичните сесии.
Подобни специализирани интервенции са неоценим дар за рехабилитацията на лишените от
свобода. Данните и ефектите от терапевтичните
въздействия са запечатани чрез последващите позитивни действия, предприети от пенитенциарния
персонал. Оцененият напредък установява сериозен
корекционен потенциал на програмата.
Като практик, преминал през много и различни
експерименти в системата на местата за лишаване
от свобода, считам че настоящото съчетание на образователни и терапевтични въздействия е трудно,
продължително, но въздействащо на рехабилитацията и способно да намалява проблема с употребата на
наркотици и ХИВ в затвора. Обикновено, когато има
установена наркотична зависимост и не е работена
върху нуждата, не е рехабилитирано състоянието,
тези лица по-скоро не са допускани за включване в Комисия по изпълнение на наказанията (КИН) с положително становище за промяна на присъдата, особено
за прекатегоризиране и за условно предсрочно освобождаване (УПО). Най-често стигат до предоставяне
на работа вътре в затвора, без да се предприемат
рискови решения. Наличието на образователна и терапевтична програма обаче променя ситуацията.
ИСДВР на групите планират тези дейности в плановете на присъдите, като ги съобразяват с установените дефицити (напр. наркотична зависимост или
употреба) и ги договарят с лишените от свобода.
Системно се наблюдават срещите с външни експерти по проблема с наркотиците, изпълнението и активността от страна на на лишените от свобода,

59

60

при приключване са оценени положителните промени,
което е отразено в текущите доклади на затворниците, както и в предложенията за КИН при смяна на
режима, прекатегоризиране за открит тип или УПО.
Подготвящите се за прекатегоризиране за открит
тип са преминали по няколко теста за употреба на
наркотици. Промяната е отразена и в психологическата диагностика, която се подготвя, съгласно правилата на работа при подготовка за КИН.
В рамките на двугодишния период на швейцарско-българското партнъорство през Комисиите по
изпълнение на наказанията в Затвора гр. София преминаха:
▪ За смяна на режима - 58 лишени от свобода;
▪ За прекатегоризиране в открит тип – 31 лишени от свобода;
▪ За условно предсрочно освобождаване – 3 лишени от свобода.
В този период на конкретна работа с правонарушители, имащи проблеми с наркотиците или зависимост, бяха постигнати позитивно поведение, с
последващи награди по ЗИНЗС като публична похвала,
допълнителна хранителна пратка, свиждане с близките в затвора или извън него, от 2 до 5 дни домашен
отпуск.
Задължително искам да подчертая, че това
най-добрият напредък в работата ни със зависими
лица. Сравнено с предишните експерименти с различни други програми, това е сериозен резултат и
напредък в системата ни. Вероятно резултатът се
дължи на отговорното отношение на експертите
на проекта, на добре структурираната идея, на до-

брия подход към лишените от свобода, на доброто
партньорство между специалистите и водещите
на случаите ИСДВР, сътрудничеството с надзорноохранителния състав, добрия прием и доверието на
ръководството на Затвора гр. София към партньорите и програмата.
Протичащите промени в лишените от свобода на осмисляне на миналия негативен опит с деструктивен характер и допринасящ за асоциалното
поведение, преодоляване на негативизма, враждебността и самоизолацията от социума са сериозни
и положителни фактори, стабилизиращи нагласите
към подобни програми.
Систематичните, целенасочени и последователни интервенции създадоха възможности пред
участващите в програмата да компенсират липсващите им пълноценни, доверителни и стабилизиращи интеракции. Социалната ангажираност и свързаност с полезни дейности допринесе за намаляване на
деструктивните тенденции в поведението и промени атмосферата, като допринесе за повече адаптивност, хармоничност и приетост на предлаганите смислени дейности. Стабилизацията и показания
продължителен самоконтрол допринасят за законосъобразно поведение и въздържание от употреба на
наркотици.
Тези положителни факти се нуждаят от устойчивост. Без устойчивост положителният ефект
може да е крехък, тъй като това са хора със сериозна
криминализация и зависимост. Наложително е подобни рехабилитационни интервенции да са налични и в
общежитията от открит тип за хората, които са
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прекатегоризирани. Това ще опосредства позитивното поведение и нагласи и ще ги стабилизира в условията на по-нисък контрол и охрана. Самите ИСДВР
в общежитията от открит тип имат нужда от стабилизиране на нагласите си към тези лица, защото
рискът при недостатъчен самоконтрол е по-голям и
от рецидив, и от вреди за обществото. В противен
случай рискуваме да загубим крехкия резултат.

62

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТ „ШВЕЙЦАРСКОБЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ И ХИВ В ЗАТВОРА“ ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА ПЕНИТЕНЦИАРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Тони Тончева,
пенитенциарен консултант по проекта

Реализирането на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“ от фондация
„Инициатива за здраве“ представи ефективен модел
за работа с употребяващи наркотици в затворите,
като отговори на няколко необходими предпоставки. Още в самото начало дейностите по проекта
създадоха обучителна и терапевтична среда, която
повлия благоприятно климата в местата за лишаване от свобода, където основно се разгръщаха – ЗО
Кремиковци и Затвора гр. София. Това бе регистрирано най-напред сред лишените от свобода и се изразяваше в повишен интерес към групите, активно
участие и ангажираност, споделяне на позитвни преживявания, осмисляне на свободното време и намерения за обмисляне на собственото поведение и промяна. Провежданите обучения за лидери и обучители
способстваха за редица положителни промени в тяхното самоусещане, като повишаване на собствена
значимост, самочувствие и увереност, с което подпомогнаха адаптацията и стабилизиране на статуса
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им в затворническата общност. В така създадената
атмосфера на добрнамереност и доверие целите
на занятията по проекта кореспондираха успешно с
целите за ресоциализация на осъдените участници.
Това от своя страна бе регистрирано от социалните работници, които намериха не само подкрепа за
изпълнение плана на присъдата, а като цяло се почувстваха насърчени в работата си с употребяващи вещества затворници.
Служителите в двете поделения, които съдействаха реализирането на обучителнте групи отбелязаха положителните тенденции като намаляване на напрежението сред затворниците, намаляване
на агресивните прояви, като и на излишните претенциозност и безсъдържателни оплакваия от страна
на участвалите в групите и индивидуалната работа.
В този смисъл налице е безспоен показател за добро
сътрудничество на екипите, за професионалната и
качествена работа по изпълнение на целите.
Едно от основните предимства на модела бе
осъществяването му в мултиинституционален контекст, който разкри възможности за връзки и участие на ангажирани с проблема специалисти от НПО
и затвора. Проектът допринесе за презентирането
на модел за сътрудничество на специалисти с различна насоченост водещи случая – социални работници и
специализирана работа с криминогенните нужди, осъществявана от водещите терапевтичната работа,
както и подкрепа на наркозависими за намаляване на
вредите от употребата на наркотици. В рамките на
двугодишния период на проекта взаимодействието
между представителите на екипите и администра-

цията на затвора в частност общността на социалните работници и психолозите се разви и представи
добър модел на ефективна грижа за осъдени лица.
В процеса на взаимодействие възникнаха редица
интересни въпроси, като осъзнаването и търсенето
на отговорите им премина през няколко етапа.
В първоначалния етап съществено значение за
социалните работници и психолозите като представители на помагащите професии придоби осъзнаването на собствената роля в работата с употребяващите наркотици. В процеса на запознаване със
специфичните нужди на употребяващите вещества
от систематична, дългосрочна и специализирана работа разкри определени дефицити в досегашния модел на работа със зависими в затворите. Най-напред
осъзната бе необходимостта от повишаване компетентностите в тази сфера и ясното разграничаване
на възможностите и методите за работа, които да
са ориентирани към нуждите и да са реално изпълними в пенитенциарната среда. Включването на обучени специалисти от проекта очерта необходимостта
от координиране на корекционните и общопенитенциарните намеси в интерес на ресоциализацията
на осъдените и подчерта необходимостта от осигуряване на специализирана терапевтична работа
с употребяващите вещества лица в съответствие
със степента на зависимост, конкретните нужди и
ресурси на всеки, както и необходимостта от обучени специалисти, които да им отговорят достатъчно
професионално. В този смисъл проектът представи
ефективен модел на институционална подкрепа, осигурена от социалните работници и специализирана,
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ориентирана към нуждите работа, предоставена от
екипите. Ясното разграничаване на ролите, възможностите и границите на въздействие доведоха до
търсените резултати и гарантираха успех в редица
от случаите.
Активното доброволно включване и участие
на затворниците помогна до голяма степен да се
отстранят заблудите, свързани с работата със зависими лица в контекста на пенитенциарното им
третиране. Най-ярък пример в този контекст е рабрирането, че системните обучителни занятия по намаляване на вредите имат своето място и смисъл
в грижата за немалък брой затворници със сериозна
зависимост. Ангажирането с целите на наказанието,
строгата законова регламентация на дейностите с
осъдени лица нерядко формират нереалистични очаквания у професионалистите от помагащите професии, като това може да се изразява в желание и
намерение да се помогне на всички употребяващи да
постигнат трайно въздържание. Представянето на
дейностите по намаляване на вредите, като основна
част от грижата за немалък брой осъдени, които поради различни причини не са в състояние да се придържат към въздържание от употреба, осъзнаването на
необходимостта от осигуряване на възможност за
безопасно приемане в рамките на институцията е
сериозно предизвикателство в разбирането, нагласите и отговорностите, което проектът провокира в
професионалистите от пенитенциарната система.

НАШИТЕ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Настоящите изводи и препоръки се базират както на опита от описаните в настоящата публикация
интервенции сред лицата с накотична зависимост в
затвора, така и на проведените дискусии по време
на проектните мероприятия, в които взеха участие
над 60 пенитенциарни професионалисти от всички
йерархични нива.
	Употребата на наркотични вещества и зависимостта от тях е съществен проблем в
пенитенциарната система в България, който
засяга не малка част от лишените от свобода. Необходимо е да се направи изследване на
нуждите за това какви са характеристиките
и размерът на проблема в затворите, какви
интервенции са нужни, възможни и приложими.
	Специализираните програми за психосоциална рехабилитация на зависимите в затвора
могат да имат благоприятно въздействие,
както върху повлияване на зависимостта,
така и върху цялостното психосоциално функциониране на лишените от свобода. Те могат
да оказват положително въздействие върху
изпълнението на присъдата и да създават
предпоставки за намаляване на криминалния
рецидив.
	Намаляването на вредите е подход, нужен в
пенитенциарната система, като се отчита
фактът, че въпреки мерките за сигурност и
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охрана, наркотиците проникват и се употрeбяват в местата за лишаване от свобода.
	Въвеждането на програми за обмен на игли и
спринцовки в затворите е необходимо да се
подготви и пилотира в българските условия.
Без тази интервенция обучението по намаляване на вредите е със занижена продуктивност, поради липсващата възможност лишените от свобода да приложат на практика
безопасно поведение на употреба. В този
процес трябва да се отчетат притесненията на част от пенитенциарните служители,
свързани с практическото приложение на интервенцията и въпроси на отговорността и
сигурността.
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	Работата по проблемите на употребата и
зависимостта от наркотици с лишените от
свобода се осъществява по-успешно от външни специалисти, отколкото от постоянния
пенитенциарен персонал. Причината за това
е не само специализираната професионална
подготовка, но и същественото значение на
ролите на служителите в местата за лишаване от свобода. При настоящата система
в България пенитенциарният персонал има
функции както по отношение на рехабилитацията на лишените от свобода, така и по
отношение на контрола, което затруднява
постигането на доверителен терапевтичен
контакт.

	Добрите модели за работа със зависимите в
местата за лишаване от свобода имат нужда
от устойчивост. Поради изключително комплексната проблематика при тези лица, резултатите се постигат трудно и са крехки, ако
няма последователност и приемственост в
работата с тях, включително и след изтърпяване на наказанието.
	В България е налице напълно липсваща система за пост-пенитенциарна грижа за лицата, излизащи на свобода. Малкото социални
мерки, предвидени за тях, не функционират
ефективно. Поставени в социално-икономическа безизходица, бившите лишени от свобода подновяват криминалната си активност.
Специализираните мерки за рехабилитация на
зависимите от наркотици, които излизат от
затвора, са неприложими без адекватна подкрепяща социална система.
	
Въвеждане на лечението на наркотичната
зависимост като алтернатива на наказанието „лишаване от свобода“ в конкретни случаи може да намали излишното пребиваване
в затвора на зависими лица и да облекчи напрежението в системата. То би довело до намаляване на криминалния рецидив в случаите,
когато извършването на престъпления има
за цел набавянето на средства за обслужване
на зависимостта.
	Сътрудничеството между неправителстве-
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ните организации и местата за лишаване от
свобода е подкрепено и от двете страни.
	
Опитът на Швейцария при решаването на
проблемите в сферата на употребата на наркотици и пенитенциарната система е пионерски, прагматичен, основан на доказано работещи решения. Той следва концепцията за
четирите стълба, според която политиката
по наркотиците се основава на превенция, лечение, намаляване на вредите и законово преследване. Нито едни от тези четири стълба
не може да бъде ефективен сам по себе си,
без останалите три. България може да заимства концептуални решения и опит, които са
приложими към нашите условия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Швейцарско-българско сътрудничество
за намаляване на проблема
с употребата на наркотици и ХИВ
в затвора - Резюме на проекта
Общата цел на проекта е да се подобри политиката, здравните и рехабилитационни услуги
за употребяващите наркотици в системата на
българските затвори, чрез интензивно швейцарско-българско сътрудничество на институционално и неправителствено ниво.
Специфичните цели са следните:
1. Да се подобри политиката по отношение на
правоприлагащата система и употребата на
наркотици в България, чрез учене от швейцарския опит;
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2. Да се повиши капацитетът на българските
професионалисти в неправителствените организации и системата на затворите с цел
подобряване на рехабилитационните услуги за
употребяващите наркотици, лишени от свобода;
3. 
Да се развие и приложи пилотен модел на

здравно-социална услуга за употребяващите
наркотици в ЗОЗТ Кремиковци към Софийския
затвор;
4. Да се засили и поддържа националното и международно сътрудничество между неправителствените организации и държавните
институции в областта на употребата на
наркотици и правоприлагащата система.
Следните организации партньори участват в проекта:
▪ Фондация „Инициатива за здраве“, България
▪ Контакт Нец, Швейцария
▪ Център за рехабилитация и реинтеграция на
хора със зависимости „Проект Пеперуда - София“
Като асоциирани партньори:
▪ Софийски централен затвор
▪ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
към Министерство на правосъдието
В рамките на проекта ще се състоят
следните дейности:
▪ Откриваща конференция. Конференцията има
за цел да събере партньори и заинтересовани страни, да адресира и анализира основни въпроси, свързани с употребата на наркотици и системата на затворите. Тя е и основно средство за предоставяне
на публичност на проекта.
▪ Обучителна визита в Швейцария. Обучителната визита в Швейцария за осем български професионалисти от затворите и НПО ще допринесе за ефек-
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тивния обмен и учене от швейцарския опит.
▪ Пилотна рехабилитационна програма и програма за намаляване на вредите от употребата на наркотици в затвора. За период от 18 месеца ще се предоставят специализирани услуги за рехабилитация и
намаляване на вредите на зависими от наркотици в
затвора, с което ще се повишат шансовете им за
възстановяване. Програмата ще създаде модел, който да може да се мултиплицира с национални ресурси.
▪ Рехабилитационна програма за излизащи от затвора. Рехабилитационни услуги за излизащи от затвора ще се предоставят за период от една година
от програмата на „Проект Пеперуда София“. Тези
услуги се считат за неизменна част от цялостния
модел на психосоциална рехабилитация на зависимите от наркотици в затворите.
▪ Практически семинар за медицински и социален персонал от затворите. Семинарът ще цели да
изгради практически умения и да предостави знания
на 30 професионалисти от затворите върху различни
аспекти от употребата на наркотици и наркотичната зависимост.
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▪ Оценка на проекта и финална публикация. Основните изводи, както и описание на дейностите и
резултатите от проекта ще бъдат публикувани в
електронен или печатен продукт и разпространени
сред релевантни организации, институции и медии.
▪ Заключителна конференция. Целта на конференцията ще бъде да представи и анализира дейностите
и резултатите от проекта и да подпомогне бъдещи-

те стъпки и сътрудничество. Ще бъде представена
и разпространена финалната публикация.
Очаква се проектът да допринесе за подобрен диалог между НПО, институциите и медиите
по въпросите на употребата на наркотици, правоприлагането и затворите. Той ще подобри обмяната
на опит и изграждането на мрежи между българските и швейцарски експерти в сферата на употребата
на наркотици, правоприлагането и затворите и ще
повиши професионалния капацитет на професионалистите от държавния и неправителствения сектор в
България, които работят с употребяващи наркотици
в местата за лишаване от свобода. Важен резултат
ще бъде интегрирането на успешен модел на психосоциална интервенция за употребяващи наркотици в
и след затвора в системата на българските затвори. Публикуването на резултатите на международно
ниво ще цели мултиплициране на модела. Швейцарскобългарското сътрудничество ще допринесе за развитие на различни нива в политиката по наркотиците
и затворите.
Продължителността на проекта е 24 месеца – от 1 януари 2014 до 31 декември 2015. Общият
бюджет е 249 313 шв. франка. Швейцарският принос е 224 382 шв. франка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Пилотна инициатива за програма
за обмен на игли и спринцовки
в затвора – Концепция
Концепцията е изработена по време на панел „Бъдеще“, конференция „Справяне с нуждите на употреяващите наркотици в затворите“, Велико Търново,
април 2015, в рамките на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема
с употребата на наркотици и ХИВ в затвора“.
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1. Контекст:
От началото на 2014 г. три неправителствени
организации и две български държавни институции
прилагат съвместен проект, насочен към подобряване на политиките, здравните и рехабилитационните
услуги на употребяващите наркотици в българските
затвори. Наименованието на проекта е „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване
на проблема с употребата на наркотици и ХИВ
в затвора“7 и той се осъществява от Фондация
„Инициатива за здраве“ и Сдружине „Проект Пеперуда София“ от България, Контакт Нетц от Швейцария,
в сътрудничество с българската Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и Затвора София. Много
важна част от проекта е сътрудничеството между
7 Финансиран от Фонд „Партньорство и експертна помощ“ на Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

България и Швейцария. Като част от тези дейности,
през април 2015 г. във Велико Търново, България, се
състоя конференция, на която се събраха директори и професионалисти от българските затвори, НПО
и швейцарски експерти. Нуждата от превенция на
ХИВ/хепатит/туберкулоза в затворите беше дискутирана като резултат от анализа на практиките и
нуждите в двете страни и от опита, натрупан при
изпълнението на проекта.
2. Проблем:
Връзката между затворите и употребата на
нелегални наркотици не е новост, не само за българското общество, но и за обществата по света. Някои европейски изследвания посочват, че почти половината от затворниците в Европейския съюз имат
история на употреба на наркотици 8. Това в особена
степен се отнася за инжекционно употребяващите
наркотици, чийто процент от затворниците достига до 50% в някои затвори, докато в общото население не достига 1-3%.
България не е изключение. Оценки показват, че
9
20% от затворниците са употребявали наркотици
или имат зависимост. Броят на хората, осъдени за
престъпления, свързани са наркотиците, се е удвоил
и утроил на годишна база в годините след 2003, като
някои изследвания посочват, че повече от 60% от
тези правонарушители употребяват или са зависими
от наркотиците.10
Попадането в затвора на хора, употребяващи
наркотици, носи специфични проблеми. Употребата на наркотици в затвора се свързва със сериозни
8 Dolan, Khoei, Brentari, Stevens, Prisons and Drugs: A global review of incarceration, drug use
and drug services, June 2007
9 Данни, анонсирани от ГДИН през 2011
10 Пенитенциарна политика и система в Република България, Център за изследване на демокрацията, 2011, стр. 76
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здравни рискове, тъй като липсата на достъп до
стерилни пособия за инжектиране носи специфичен
риск от кръвно-преносими инфекции (ХИВ, хепатит).
Има данни, че между 16 и 60% от хероиновозависимите в Европа продължавата да се инжектират зад решетките11. Данните за България варират между 8%
и 36%12. Предвид на това, че инжекционно употребяващите наркотици са една от най-уязвимите групи
по отношение на предаването на ХИВ в България в
последните години, може да се очаква, че попадането в затвора има съществена роля в разпространението на инфекцията сред ази група, а след излизане
от затвора – също и извън нея (семейни връзи и други
сексуални контакти в общността).
В последното десетилетие в българските затвори се прилагат специфични мерки за превенция на
ХИВ/СПИН, с подкрепата на Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН“ към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Към момента
в българските затвори програмите за тестуване за
ХИВ и разпространение на презервативи са широко
застъпени. Но пълната липса на стерилни консумативи за инжектиране подкопава ефективната превенция на ХИВ и поставя в риск лишените от свобода и
персонала на затвора.
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11 Dolan, Khoei, Brentari, Stevens, Prisons and Drugs: A global review of incarceration, drug use
and drug services, June 2007
12 Пенитенциарна политика и система в Република България, Център за изследване на демокрацията, 2011, стр. 92-93

3. Решение:
Програмите за обмен на игли и спринцовки за хората, употребяващи инжекционно наркотици, представляват ЕФЕКТИВНАТА мярка за превенция на
ХИВ/СПИН, която е научно подкрепена по целия свят.
Научните изследвания единодушно показват, че програмите за обмен на игли и спринцовки не водят до
повишаване на употребата на наркотици. Същевременно те имат пряко влияние върху намаляване на
разпространението на ХИВ и други инфекции в общностите, в които се прилагат. В Швейцария съществуват различни модели на програми за обмен на игли
и спринцовки в затворите, като резултатите от
тях показват значително намаляване на нивата на
разпространение на ХИВ и намаляване на предозирането. Такива програми съществуват в България от
1998 г., но те не се прилагат в нито един български
затвор. За преодоляване на този недостиг, в продължение на анализираните въпроси в рамките на проекта, касаещи здравето на затворниците и персонала,
ние предлагаме да бъде развита пилотна интервенция за обмен на игли и спринцовки в затвора.
Интервенцията да бъде приложена да период
от 2 години в три затвора, като се следват три различни модела:
Модел 1. – Обмен на игли и спринцовки чрез машина;
Модел 2. – Обмен на игли и спринцовки чрез медицинския персонал на здравната служба в затвора;
Модел 3. – Обмен на игли и спринцовки чрез
външна организация (НПО).
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Интервенцията да се комбинира с научно наблюдение и оценка, която да се извърши от Националния
фокусен център за наркотици и наркотични зависимости (НФЦ). След изтичане на двегодишния период,
НФЦ ще публикува доклад с изводи и препоръки по
отношение на приложимостта на метода в българските затвори и сравнението между моделите. Резултатите от трите различни модела се очаква да
покажат най-подходящата практика.
4. Финансиране:
Финансирането на интервенцията може да
бъде осигурено чрез няколко различни източника:
▪ Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“
към Министерство на здравеопазването да
предостави консумативи за инжектиране
(спринцовки, игли, контейнери, капачки, филтри, дезинфекционни средства) и разходи за
персонал за едно НПО за прилагането на Модел
3.
▪ Министерство на правосъдието да покрие разходи за персонал за медицински персонал от затвора (вече съществуващи позиции) и разходите за машина (такава не-сложна машина може
лесно да бъде произведена в цех в затвора).
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▪ Министерство на здравеопазването чрез Националната стратегия за борба с наркотиците, както и потенциално международно финансиране – за научно оценъчно изследване.

5. Представящи настоящата концепция:
Анна Любенова, Секретар на Фондация „Инициатива за здраве“ и координатор на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за намаляване на проблема с употребата на наркотици
и ХИВ в затвора“
Тони Тончева, Главен експерт в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Якоб Хубер, Изпълнителен директор на Контакт Нетц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
Швейцарски модел на политика по наркотиците – презентация на Барбара Броерс, вице-президент на Федералната комисия по въпросите на наркотиците на
Швейцария - София, юни 2014
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