10 χρόνια Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών
Ευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης 2008

News
12 χρόνια ΕΛΠΙΔΑ
12 χρόνια χτίζουμε ένα τείχος πρόληψης
12 χρόνια πρόληψης... Μια πορεία προς μια διαφορετική, πιο υγιή
θέση απέναντι στη ζωή. Η πρόληψη προτάσσει ως τρόπο σκέψης και
δράσης, την ουσιαστική επικοινωνία, το μοίρασμα, τις εποικοδομητικές
σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους. Αρθρώνει έναν εναλλακτικό και
αποτελεσματικό λόγο απέναντι σε όλους εκείνους τους παράγοντες
κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν ένα άνθρωπο να αναζητήσει ψεύτικους
παραδείσους και λύσεις για να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα του.
Ξαναθυμηθήκαμε και μοιραζόμαστε μαζί σας στοιχεία αυτού του ταξιδιού με
στόχο να σας κάνουμε κοινωνούς της προσπάθειας.
 Οικογένεια
Στο βασικότερο πυλώνα διαπαιδαγώγησης των παιδιών υλοποιήσαμε 66
ομιλίες, 3 ανοιχτούς κύκλους και 57 ομάδες και συνολικά
απευθυνθήκαμε σε 5250 γονείς.
 Σχολική κοινότητα
Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου και την
προώθηση ενός εναλλακτικού τρόπου μάθησης, υλοποιήσαμε 35
σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, 37 ομαδικές εποπτείες υποστήριξης
εφαρμογής προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, 118 βραχείες παρεμβάσεις
σε μαθητές και 29 ημερίδες
ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας.
Αποδέκτες των υπηρεσιών 3600 εκπαιδευτικοί και 3700 μαθητές.
 Νέοι
Με στόχο να υποστηριχθούν οι νέοι στην πορεία τους προς την αυτονομία
και να μιλήσουν για τις ανάγκες, τους φόβους και τις επιθυμίες τους,
πραγματοποιήσαμε 5 βραχείες παρεμβάσεις ενημέρωσης, 2 ομάδες, 4
εκδηλώσεις και 7 εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης σε 750
νέους.
 Τοπική κοινωνία
Με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και άρση των μύθων γύρω από το
φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, πραγματοποιήσαμε 1 σεμινάριο σε
Εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 40 ημερίδες και 67
εκδηλώσεις που απευθύνονταν στο γενικό πληθυσμό. Παράλληλα 2
ομάδες διερεύνησαν τις τοπικές ανάγκες στους Δήμους Καλαμαριάς και
Βασιλικών. Συνολικά, απευθύνθηκε σε 9800 άτομα.
 Ένοπλες Δυνάμεις – Αστυνομία

Πραγματοποιήσαμε 2 σεμινάρια, 4 ομιλίες και 1 ομάδα στρατιωτών με
συνολικό αριθμό συμμετεχόντων 260.
 Αιτήματα βοήθειας
Στην προσπάθεια να στηρίξουμε άτομα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι ίδιοι ή/και μέλη του περιβάλλοντος τους, πραγματοποιήσαμε 2500
συνεδρίες.
 Εθελοντές
Έχουμε υλοποιήσει 4 σεμινάρια ενώ μια ομάδα 16 εθελοντών στηρίζει
τις δράσεις μας από το 2005.
 Συνέδρια
Διαρκής συμμετοχή με εισηγήσεις σε συνέδρια πανελλήνια και διεθνή για
την παρουσίαση του έργου μας.
 Προγράμματα
Συμμετείχαμε σε 7 Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο τη
δικτύωση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 Δημοσιοποίηση Δράσεων
Αρθρογραφούμε στις τοπικές εφημερίδες και διατηρούμε
δική μας
ιστοσελίδα
(www.kpelpida.gr)
και
ιστολόγιο
(www.resist.transludic.net/blog/?lang=el ).
 Βραβεία
Σταθμοί στη δουλειάς μας και μέγιστη αναγνώριση η απόσπαση του
Ευρωπαϊκού βραβείου Πρόληψης 2008 από την Ομάδα Pompidou του
Συμβουλίου της Ευρώπης και η ένταξή μας στα 23 καλύτερα εθνικά
προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ.

