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RUSZYŁA AKCJA PREWENCYJNA "STOP NARKOTYKOM"

Dziś na terenie powiatu wolsztyńskiego rusza akcja prewencyjna „STOP
NARKOTYKOM”. Działania w realizację, których włączyło się Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,
Urząd Miasta w Wolsztynie, Urzędy Gmin w Siedlcu i Przemęcie, a także Wydział Rodzinny i
Nieletnich wolsztyńskiego sądu, Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie oraz przedstawiciele
duchowieństwa adresowane będą do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Inicjatywa ma na celu
uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, a jednocześnie
wymierzona jest przeciw narkotykowym dilerom …
17.02.2014r. na terenie powiatu wolsztyńskiego rusza akcja prewencyjna „STOP NARKOTYKOM”. Celem
działań, których adresatami są gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich jest szeroko rozumiana edukacja
dotycząca zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a jednocześnie
zainspirowanie młodych ludzi do prezentowania postaw, których efektem będzie brak społecznego
przyzwolenia na działanie dilerów sprzedających narkotyki nastolatkom.
Akcja poprzedzona została zapoczątkowanymi w grudniu ubiegłego roku pracami zespołu złożonego z
przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych w jego przygotowanie. Podczas spotkań wypracowane
zostały założenia oraz obszar tematyczny planowanych działań.

Kluczowym dla prac zespołu było stwierdzenie, że narkotyki we współczesnym świecie stanowią realne
zagrożenie dla dzieci i młodzieży, dostęp do nich jest stosunkowo łatwy, a wiek inicjacji z roku na rok się
obniża.
Na tej podstawie wytyczono dwie płaszczyzny prowadzonych działań - edukacyjną, oraz społeczną skierowaną przeciw dilerom narkotyków.
Już pierwszego dnia akcji w szkołach i instytucjach publicznych pojawią się plakaty „STOP NARKOTYKOM”
informujące o prowadzonych działaniach. Ich przesłaniem będzie walka z dilerami, których motorem
działania poza osiąganymi zyskami jest częstokroć społeczna obojętność wobec procederu, jakim się parają.
Dodatkowo w każdej ze szkół pojawią się skrzynki opatrzone logo akcji, do których w sposób anonimowy
będzie można wrzucać informacje dotyczące osób handlujących narkotykami.
Działania edukacyjne realizowane będą przez specjalistów terapii uzależnień, którzy podczas spotkań z
młodzieżą omówią zagrożenia wynikające z uzależnienia od narkotyków, obalą mity na ich temat oraz
potwierdzą dotyczące ich fakty. Atutem tej formy edukacji będzie niewątpliwie udział w spotkaniach
młodych ludzi - często rówieśników uczniów biorących udział w spotkaniach - którzy przedstawią problem
narkomanii oraz późniejszej terapii z perspektywy nastolatka, wykorzystując do tego własne doświadczenia.
Pierwsza ocena działań „STOP NARKOTYKOM” przeprowadzona zostanie po zakończeniu roku szkolnego.

