

Тази брошура е предназначена
за хора, пребивавали в местата
за лишаване от свобода.
В първата част са описани стъпките,

Част 1

След освобождаване:

които е нужно да предприеме човек след
освобождаването от затвора, за да получи
лични документи и финансова подкрепа,
за намиране на жилище и на работа.
Втората част засяга хората, употребявали
наркотици преди влизането си в затвора

Без документ за

или по време на престоя си там.

самоличност не можете

Съдържа важна информация за



Първа стъпка:

опасностите от свръхдоза и съвети за

да се обърнете към

възможностите за лечение и подкрепа.

нито една институция.


	Ако сте постъпили
в затвора с лична карта,
тя се съхранява в специална
каса и при освобождаването
Ви се връща.

	Ако нямате лична карта,
след освобождаването
трябва да си извадите.
За целта е необходимо
да направите регистрация
за настоящ адрес в
общината, където живеете.



След това трябва да
подадете документи
в паспортна служба в Районното полицейско управление
(РПУ) по местоживеене.

	Ако имате финансов
проблем, може да подадете
заявление в служба за
социално подпомагане
за ЦЕЛЕВА помощ за
издаване на документ
за самоличност.



Втора стъпка:
Ако Ви е необходима
финансова помощ.

	Може да кандидатствате
за различни видове
социална помощ, които
се отпускат от службата за
социално подпомагане
по местоживеене. Там може
да подадете заявление за
отпускане на ЕДНОКРАТНА
парична помощ. На такава


помощ имате право веднъж
в годината. Тя достига размера на минималната работна заплата за страната.

	Друг вид социална помощ
е МЕСЕЧНАТА. Когато
кандидатствате за този вид
подпомагане трябва всеки
месец да правите регистрация в бюрото по труда.
Ако имате деца, трябва
да представите служебна
бележка, че посещават
редовно училище.


	От месец октомври до месец

от свобода, която
удостоверява датата
на освобождаването Ви.

април се отпускат и ЦЕЛЕВИ
помощи за отопление.

Необходими документи
за отпускане на финансова
помощ след освобождаване:
1

2



	Документ за
самоличност.
 лужебна бележка
С
от мястото за лишаване

3

	Документ за семейното
Ви положение.

4

	Акт за раждане
на деца под 18 години
(ако имате такива)

5

Други документи
в зависимост от вида
на исканата помощ.



Трета стъпка:
Ако няма
къде да живеете.
Вариантите са два:

	Трябва да подадете
молба за общинско
жилище в общината
по местоживеене.
Освен необходимите
документи, трябва да
представите и бележка
от мястото за лишаване
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от свобода, която
удостоверява датата
на освобождаването Ви.

	Друга възможност
е да потърсите
помощ от службите
за социална дейност.
В по-големите градове
има центрове за
временно настаняване.
В тях може да пребивавате
три месеца в рамките
на една календарна
година.
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Условията за настаняване
ще ви обяснят служителите
от общинските служби
за подпомагане и социална
дейност.

Четвърта стъпка:
Намиране на работа

	Ако нямате работа,
на първо място трябва
да се обърнете към
Бюрата по труда
по местоживеене
и да се регистрирате
като активно търсещ работа.
Това трябва да направите
до един месец след
Вашето освобождаване.

12
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Необходими документи
1

	Документ за самоличност.

2

	Трудова книжка
(ако имате такава).

3

	Документ за завършено
образование (ако имате
такова).

4
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 лужебна бележка
С
от мястото за лишаване
от свобода, която
удостоверява датата
на освобождаването Ви.

След като Ви регистрира
като клиент на Бюрото по
труда, служител ще Ви разясни
условията, правилата и реда.
Необходимо е всеки месец
на посочена дата да посещавате бюрото и да се подписвате
като активно търсещ работа.
След регистрацията
ще Ви насочат към трудов
посредник, който ще Ви
помогне при търсенето на
работа. Той ще се запознае
15

с Вас и ще препоръча от
какви услуги се нуждаете –
консултации със специалисти
по професионално ориентиране
и обучение или включване
в различни специализирани
програми. Тези услуги
са БЕЗПЛАТНИ за Вас.
Ако имате непрекъсната
регистрация в продължение
на 6 месеца, може да бъдете
включен в програми за
временна заетост.
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	Друг начин на търсене на
работа е да го направите сами.
Можете да ползвате обяви
във вестници или в интернет.
Най-популярните интернет
сайтове с обяви за работа са:
www.jobs.bg
www.zaplata.bg
www.jobtiger.bg
www.rabota.start.bg
www.az.government.bg
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Част II
След освобождаване:

Употреба на
наркотици
18
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Ако преди да
попаднете в затвора
сте употребявали
наркотици,
НЕ СЕ ВРЪЩАЙТЕ
КЪМ ТЯХ след
освобождаването.
Освен че ще причинят вреди на
здравето и социалния Ви живот,
те могат да бъдат причина
отново да попаднете в местата
за лишаване от свобода.
20

	Употребата на наркотици
може да повлияе върху
ЖИЗНЕНОважната
дейност на всички органи
в човешкото тяло: сърце,
черен дроб, бял дроб,
на мозъчната дейност и т.н.
Освен това, инжекционната
употребата на наркотици може
да доведе до заразяване
с кръвнопреносими вируси
(Хепатит С, ХИВ и други),
както и до бактериални
инфекции.
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	Другият ОГРОМЕН риск,
който наркотиците крият,
е рискът от ПРЕДОЗИРАНЕ.
Този риск е особено повишен
за хората, излизащи от
затвора поради няколко
причини:
»» Продължителното спиране на употребата на наркотици води до спадане на
толеранса, т.е. спада поносимостта на организма към
дадено количество наркотик.
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Това означава, че определена
доза наркотик, която организмът Ви е приемал преди
спирането, сега може да има
смъртоносен ефект.
»» Дори по време на
престоя си в затвора
да не сте спирали напълно
употребата на наркотици,
толерансът Ви (поносимостта)
пак може да е намален.
Това е така заради
нередовния прием и
23

неясното качество и
количество на наркотиците,
до които сте имали достъп
в затвора.
»» Може да предозирате,
ако след продължителното
Ви отсъствие от наркосцената попаднете на нов дилър
или нови пратки наркотици,
които са с по-висока
концентрация от тази,
която сте приемали
преди това.
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	За да избегнете риска от
предозиране, най-добре

НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ
НАРКОТИЦИ!
Ако все пак се стигне до
употребата на наркотици,
спазвайте няколко
прости правила:
1

	Попитайте дилъра
за чистотата на
наркотика, особено
ако е сменил „материала”.
25

2

3
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 земете съвсем
В
малка доза, за да разберете как ще ви понесе.
За предпочитане е да изпушите или изсмъркате дозата,
отколкото да я инжектирате.
Ако се инжектирате,
направете го много бавно
и изчаквайте, докато усетите
как ще Ви подейства.
	Не приемайте
едновременно
различни наркотици
или наркотици с алкохол.

4

	Ако се чувствате болен
или не се храните добре,
бъдете особено внимателен.
Отслабването на защитните
сили на организма повишава
опасността от предозиране.

5

	Не прибързвайте,
особено при инжектиране.
Пригответе наркотика бавно
и внимателно и го приемайте
без да бързате. Добре е да
не сте сам, в случай че
имате нужда от помощ.
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Свръхдозата
е нещо много сериозно,
но не непременно
с фатален край.
Ако някой е предозирал,
най-правилното действие е

да се обадим на
„бърза помощ”
единен номер за спешни
повиквания: 112
а най-лошо е да чакаме
„просто да му мине”.
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	Различните вещества
имат различни симптоми
на ПРЕДОЗИРАНЕ:
»» Опиатите (хероин), както
и седативите (диазепам, ривотрил,
алкохол) забавят функциите на
тялото. При предозиране дишането се забавя или спира напълно,
което води до сърдечна недостатъчност. Един от най-ясните
симптоми на предозирането е
посиняването на лицето
и силната бледост.
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»» Стимулантите (кокаин,
амфетамин) могат да причинят
инфаркт, спиране на сърдечната дейност, колапс от изтощение, припадък или дезорентираност.

	Ако човек е предозирал,
обикновено не знае какво
става – той е безпомощен и
ако спре да диша може да умре
само за няколко минути, затова
трябва да се действа бързо.

Ето какво може да
направите в случай,
че някой предозира:
»» Проверете дали човекът
е способен да си отвори
очите и да говори. Не го
разтърсвайте много силно.
30
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»» Проверете пулса и дишането му. Дали се движат гърдите
му. Опитайте се да усетите дали
бие сърцето му, когато поставите ухо върху гърдите му. Важно
е да го държите максимално
буден.
»» Проверете дали няма нещо
в устата (дъвка, пакетче материал и т.н.), с което би могъл
да се задави.
»» Ако човекът е спрял да
диша, трябва да действате
32

незабавно. Ако можете да
правите обдишване или
сърдечен масаж, му направете
такъв. Ако не знаете как,
по-добре не го правете, за да
не му навредите допълнително.
»» Поставете човека в съвземаща поза като го обърнете
на една страна и извикайте
бърза помощ – тел 112.
Не оставяйте човек, който
е предозирал сам, без да
потърсите помощ.
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Ако искате

потърсете

 помощ за справяне

Фондация

с употребата
на наркотици

 информация за
възможностите
за лечение

 психологическа

Инициатива за здраве.
Нашият екип ще отговори
на Вашите въпроси и
ще Ви насочи към служби,
които да отговорят
адектвано на
Вашите нужди.

подкрепа
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Фондация

Инициатива за здраве
София, ул. Тодор Каблешков 52
Тел. 02/955 04 72
e-mail: sofianep@online.bg

www.initiativeforhealth.org
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