
  

 

 

Δθπξόζσπνη Κνηλσληθώλ θνξέσλ 

  
Σπλαληήζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζεκηλάξηα γηα ηα αίηηα ηεο εμάξηεζεο θαη 
ηηο πξαθηηθέο ηεο πξόιεςεο πξαγκαηνπνηνύληαη κε εθπξνζώπνπο ηεο 
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεξείο, επαγγεικαηίεο πγείαο, κέιε πνιηηηζηηθώλ, 
θνηλσληθώλ θαη αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ, αζηπλνκηθνύο θαη άιιεο νκάδεο θαη 
πνιίηεο πνπ κπνξνύλ λα παίμνπλ ην δηθό ηνπο ξόιν ζηελ πξνώζεζε ησλ 
βαζηθώλ αξρώλ ηεο πξόιεςεο θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζηελ θνηλόηεηα.  

Αθληηικοί Σύλλογοι 

Τα παηδηά θαηεπζύλνληαη ζπρλά πξνο ηνλ αζιήηηζκό επεηδή πξνζθέξεη δεκηνπξγηθή 
αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θη εθηόλσζε ηεο ελέξγεηαο. Αμίεο όπσο ε νκαδηθόηεηα, ε 
επηκνλή ζηελ πξνζπάζεηα, ε επγελήο άκηιια, κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ ζηελ αζιεηηθή 
πξαθηηθή εθπαηδεύνληαο ηνπο λένπο ζε έλα πγηέο κνληέιν δσήο.  

Αλ σζηόζν ε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ είλαη επηινγή ηνπ παηδηνύ αιιά 
αληηζεηα ηνπ έρεη επηβιεζεί, αλ ην πεξηβάιινλ πξνάγεη αμίεο ησλ «εύθνισλ ιύζεσλ», ησλ 
«γξήγνξσλ απνηειεζκάησλ» ή ηεο κε- επγελνύο άκηιιαο, ηόηε νη λένη γαινπρνύληαη ζε 
ηξόπνπο ζθέςεο θαη ζηάζεηο δσήο πνπ καθξνπξόζεζκα κπνξεί αλ ηνπο βάινπλ ζε θίλδπλν.  

Οη πξνπνλεηέο κπνξνύλ αλ πξνζθέξνπλ ηεξάζηην έξγν ζηελ πξόιεςε ηεο εμάξηεζεο, αθνύ 
απνηεινύλ πξόζσπα ηα νπνία νη λένη κπνξνπλ λα κηκεζνύλ, λα εκπηζηεπηνύλ, λα αθνύζνπλ 
θαη λα αθνινπζήζνπλ.  

 
  
Επαγγελμαηίες Υγείας-Κένηρα Υγείας 

Μεηά από αίηημα ποσ εκθράζηηκε από ηο Β΄ΠΕΣΥΠ Κενηρικής Μακεδονίας ζηελ 
Υπεξεζία Σπληνληζκνύ ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο Β. Διιάδνο ηνπ ΟΑΚΝΑ γηα ηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ Υγείαο ζε ζέκαηα πξόιεςεο ησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ 
πραγμαηοποιήθηκε η α΄ θάζη ηης εκπαίδεσζηο πνπ πεξηιάκβαλε βρατείες 
παρεμβάζεις εσαιζθηηοποίηζης ηοσ προζφπικού. 

 
Σηότοι ηφν παρεμβάζεφν: 

1. Η ελεκέξσζε θαη εσαιζθηηοποίηζη ηνπ ηαηξηθνύ, παξαταηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ 
πξνζσπηθνύ για ηη θιλοζοθία ηης πρόληυης και ηο έργο ηφν Κένηρφν 
Πρόληυης.  

2. Η εκβάζπλζε ζηα αίηηα ηεο εμάξηεζεο κε έκθαζε ζηελ θαηάρξεζε λόκηκσλ νπζηώλ  

3. Η γλσξηκία κε ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αγσγήπγείαο  

4. Η δηεξεύλεζε ελδηαθέξνληνο θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα πεξαηηέξσ 
εθπαίδεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζν΄ιπλ από θνηλνύ πξνγξάκκαηα 
πξόιεςεο ζηελ ηπηθή θνηλσλία 

  



Λόγια προσωπικού 

 

«Η παξέκβαζε ήηαλ πνιύηηκε γηαηί κέρξη ηώξα δελ ππήξρε θακία ελεκέξωζε από θαλέλαλ 
θνξέα.» 

 

«Πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην άηνκν θαη κεγαιύηεξα πεξηζώξηα ρξόλνπ γηα ηνλ θαζέλα.» 

 

«Γλώξηζα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη γηα ηελ επίιπζε ηωλ 
δπζθνιηώλ.» 

 

«Μπόξεζα λα μεδηαιύλω ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα αληηκεηωπίδω ην πξόβιεκα ηεο 
εμάξηεζεο.» 

 

«Είλαη ε πξώηε θνξά πνπ δέρνκαη εθπαίδεπζε κε ηνλ βηωκαηηθό ηξόπν.» 

 

«Ωο ηώξα δελ είρακε αζρνιεζεί κε ηέηνηα ζέκαηα ωο νκάδα.» 

 

«Εκαζα λα ζθέθηνκαη βαζύηεξα ζε θάπνηα πξάγκαηα.» 

 

«Γλώξηζα θαιύηεξα ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ πνπ λόκηδα όηη ηνπο ήμεξα. Χαίξνκαη πνπ θαη άιινη είραλ ηηο ίδηεο αλεζπρίεο 

κε κέλα. Επραξηζηνύκε πνπ καο θέξαηε πην θνληά.» 
 

Δζεινληέο 
  
Οη Δζεινληηθέο νκάδεο απνηεινύληαη από αλζξώπνπο πνπ έρνπλ 
νινθιεξώζεη έλαλ θύθιν επηκόξθσζεο θαη επηζπκνύλ, αξρηθά, ηε δηαηήξεζε 
ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηύμεη κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ην Γίθηπν Άιθα. 
Οη νκάδεο ππνζηεξίδνληαη ζην λα εμειηρζνύλ ζε απηνδηαρεηξηδόκελεο, 
ιεηηνπξγώληαο ππό ην ζθεπηηθό θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο πξόιεςεο. 
  

Οη θάηνηθνη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πνπ επηζπκνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε ην 
«Γίθηπν Άιθα», ζπκκεηέρνληαο ζε κηα εζεινληηθή νκάδα  ελεξγώλ πνιηηώλ 
γηα ηελ πξόιεςε, κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην Κέληξν. 

  
Ιδηαίηεξεο Κνηλσληθέο Οκάδεο 
  
Κνηλσληθέο νκάδεο όπσο νη ηζηγγάλνη πξνζεγγίδνληαη κε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό 
ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ ηνπο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα αγσγήο 
πγείαο θαη κόξθσζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο δεκηνπξγηθήο ζπλύπαξμεο 
κε ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα  
 

Τζιγγάνοι 

    Οκάδα γλσζηή θαη παξάιιεια άγλσζηε. Αλζξσπνη κε ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα θη 
αλεζπρίεο. Με γλώκνλα όηη όλοι οι άνθρφποι έτοσν ηα ίδια δικαιώμαηα καλούμαζηε να 
αναγνφρίζοσμε ηην διαθορεηικόηηηα και να ηη ζεβαζηούμε. Ο θνηλσληθόο απνθιεηζκόο 
νπνηαζδήπνηε νκάδαο αλζξώπσλ απνηειεί επηβαξπληηθό παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε 
βιαπηηθώλ γηα ηελ πγεία ζπκπεξηθνξώλ. Η δεζηαζηά πνπ εηζπξάμακε ζηελ επαθή καο κε 



ηνπο ηζηγγάλνπο ηνπ νηθηζκνύ «Αγία Σνθία» ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Δρεδώξνπ ήηαλ 
πξσηόγλσξε.  

    Η παξέκβαζε πινπνηήζεθε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο λνκαξρηαθήο Λατθήο Δπηκόξθσζεο γηα 
ζπλεξγαζία. Σπλερίδνπκε ηηο παξεκβάζεηο πξόιεςεο ζηνλ ηδηαίηεξν απηό πιεζπζκό 
δξνκνινγώληαο Οκάδα γηα γνλείο κε παηδηά ζην δεκνηηθό ζην Γελδξνπόηακν, ζε ζπλεξγαζία 
κε ηνλ Γήκν Μελεκέλεο. 

 

Αλνηρηέο Δθδειώζεηο 
  
Οη αλνηρηέο εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πνπ γίλνληαη θπξίσο ηελ Παγθόζκηα 
Ηκέξα θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ έρνπλ ζπκβνιηθό ραξαθηήξα κεηαθέξνληαο ηα 
κήλπκα όηη ε εμάξηεζε είλαη έλα πξόβιεκα πνπ πξέπεη λα ζπδεηηέηαη 
θσλαρηά γηαηί καο αθνξά όινπο. 
 


