
Комитет на НПО по наркотиците и престъпността 
 

Комитетът на НПО от Виена има повече от 200 членове от цял свят. Всички те са 

наблюдатели в Организацията на ООН за наркотици и престъпност (UNODC). Срещите 

обикновено се провеждат по време на големите международни конференции по 

наркотиците и престъпността. 

UNODC работи в повече от 80 страни по света чрез мрежата си от 115 полеви офиса. 

UNODC работи в тясно сътрудничество с правителствата и гражданското общество за 

изграждане на сигурност и справедливост за всички. 

Областта на дейност е огромна: 

 Антикорупция 

 Превенция на престъпността и наказателно правосъдие 

 Здравеопазване и социално развитие 

 Контрол на контейнери 

 Морска престъпност 

 Дивата природа и горската престъпност 

 Превенция на тероризма 

 Международна организирана престъпност 

 

Превенцията е по-добра от лечението! 
Всички сме майки, баби, сестри, лели, нека пазим младостта си. Моля, прочетете 

Международните стандарти и изберете какво е полезно за вашето семейство, вашето 

училище, вашето правителство. Обръща ли вашето правителство достатъчно внимание 

на превенцията? 

https://www.unodc.org/documents/prevention/standards_180412.pdf  

https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/familyskillstraining.html 

 

 Международни стандарти бяха разработени от UNODC съвместно със СЗО и 100 

експерти ( от 47 държави). 

Колкото по-рано, толкова по-добре (но никога не е късно): Превенцията трябва да 

започне по време на бременност с програми, които помагат на родителите да бъдат по-

добри родители и да се научат как да следят живота на децата си: включете се в техните 

дейности, познайте техните приятели, проверете тяхното обучение и образование и 

практикувайте положителна, подходяща за развитието и ефективна дисциплина. 



Уверете се, че има качествена училищна среда, твърде често родителите смятат, че 

училището ще се справи с проблема. 

Родителите са отговорни да учат децата си на използването на интернет. Погледнете 

внимателно какво правят децата ви онлайн. По време пандемията от COVID19  

злоупотребата с вещества (при деца на възраст 12-18 години) се е увеличил от 12% 

преди пандемията до 24% след пандемията. (изследване от projectvenda.org) 

Нашите деца се нуждаят от силни семейства, безопасни квартали, физическа 

безопасност и социално включване! 

 

Улрике Немлинг 

Представител на IIW на ООН 

Виена, март 2021 г. 
 


