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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА
НАЦИОНАЛНО НИВО ПО ФМ НА ЕИП И НФМ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от “Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Фонда на ФМ на ЕИП и НФМ

Проект:
“Промотиране на двустранните отношения и
анализиране на исландския модел за
превенция“
Договор № BG 01-002/12.06.2015 г.

Партньори:
Сдружение за прогресивна и отворена
комуникация (СПОК)
Исландски център за социални изследвания и
анализ (ICSRA), към Университета в Рейкявик
Дирекция "Обществено здраве"- държавна
агенция към Социалното министерство
на Исландия

Дирекцията за здравето в Исландия е правителствена
агенция, отделно юридическо лице към исландското
Министерство на здравеопазването. От 01.05.2011 г.
Институтът за публично здраве в Исландия се слива с
Дирекцията за здравето, като към 2013 г. в нея са заети
63 служители, работещи на пълно и непълно работно
време.
В работата си персоналът се стреми да инкорпорира
следните взаимозависими и допирни теми: преработени
насоки за вътрешно качество и сигурност; оценка и
анализ на закони и директиви, отнасящи се до работата
на Дирекцията; добра вътрешна администрация и
управление на документацията; координиране на
дейностите; имидж и връзки с обществеността; екипен
дух.

От създаването си Центърът е изградил активно
сътрудничество с Колумбия университет и Колеж за
учители, Ню Йорк, Кингс Колидж Лондон, Институт
Каролина и Националния университет на Ирландия.
Центърът е работил по множество проекти, свързани с
изследвания и превенция от зависимости при деца и
младежи. Експертите към центъра са основатели и
участват в изпълнението на проект „Младежта в Европа
– Програма за превенция на наркотиците”, финансиран
от Актавис, Швейцария и в продължение на 10 години
осъществяват изследвания на зависимостите сред
младежите в Европа чрез провеждане на представителни
проучвания и предоставяне на данни и анализи на
отговорните органи и заинтересовани страни в
превенцията от зависимости.

Исландски център за социални изследвания и
анализи
Исландският център за социални изследвания и
анализи е основан от експерти и специалисти,
участвали в разработването на Исландския модел за
първична превенция от зависимости. Експертите,
работещи в центъра са специалисти в различни области като „Обществени здраве и образование”,
„Социология”, „Политически науки”, професори в
университети в Европа и САЩ.
Центърът извършва изследвания и анализи, свързани
със събиране, обработка и анализиране на данни и
предоставяне на научна и практическа информация на
хората, които работят за запазване здравето и живота
на деца и младежи. През последните 12 години
ИЦСИА е осъществил изследвания, свързани с
младежите в Исландия, свързани с първичната
превенция при употребата на субстанции сред деца и
младежи, употребата на различни наркотични
вещества и зависимостите сред деца и младежи от
различни възрасти, оценка на въздействието на
превантивната работа с деца и младежи и др.

Исландски център за социални изследвания и анализи
работи в сътрудничеството с Министерството на
образованието, науката и културата и общините в
Исландия.
.

Обхватът на основните функции на Дирекцията
за здравето е разширен през 2011 г., за да се
включат и мерки за обществено здравеопазване.
Към настоящите функции на Дирекцията спадат:
- да съветва Министъра по социални въпроси, държавни
институции, специалисти в сферата на здравеопазването,
както и обществеността по въпроси, отнасящи се до
здравето, превенция на болестите и промоция на
здравето;

- да финансира и организира инициативи за обществено
здраве;
- да насърчава подобряване качеството на здравните
грижи;
- да наблюдава здравните услуги и работата на
специалистите по здравеопазване;
- да осъществява мониторинг на лекарствата по
лекарско предписание и да насърчава за разумното им
използване;
- да събира и обработва данни за здравни услуги и да
насърчава научни изследвания в тази област;
- да прави проверка и отговаря на жалби от
потребителите на здравни услуги;


да издава разрешителни за практикуване на
специалисти по здравни грижи и да гарантира, че
тяхното образование отговаря на изискванията.

Дирекцията за здравето, заедно с главния
епидемиолог на Исландия, отговаря за
здравната сигурност, общи и публични мерки за
предотвратяване на заразни болести и други
заплахи за здравето.

Сдружение СПОК е създадено с цел да защитава
правата на уязвимите лица и създаване на условия за
социалната им интеграция и личностна им реализация;
популяризиране сред гражданското общество на начини и
средства за
противодействие срещу нарушаване на
правата на гражданите; да организира предоставяне на
равни възможности и социална интеграция на хора с
увреждания, представители на етноси и малцинства;
- Да разширява полето на социалното партньорство
за даване на възможност за участие на широк кръг
представители на институции и неправителствени
организации; да повишава благосъстоянието на деца, лица
с увреждания и възрастни хора и тяхната реинтеграция в
обществото; да управлява, разработва и предоставя
интегрирани социални услуги за рискови групи; да
осъществява превенция срещу социална изолация и
дискриминация на уязвимите групи граждани, както и
предоставяне на възможности за социално-икономическа
реализация;
- Да взаимодейства с органи и институции на
централната и местната власт и да ги подпомага при
изготвяне на стратегии и политики; да способства за
популяризиране на добри практики за обмяна на опит и
информация; да създава екипи от научни изследователи,
да провежда научноизследователски разработки; да
способства за изграждане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж чрез иновации, знания и умения.

