Κζντρα Πρόληψησ των Εξαρτήςεων και Προαγωγήσ
τησ Ψυχοκοινωνικήσ Υγείασ
Εφαρμογές Πρόληψης και Πεδία δράζεων
Eνημζρωςη τησ τοπικήσ κοινωνίασ
Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ ενθμζρωςθσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, θ
διάχυςθ μθνυμάτων πρόλθψθσ ςτθν κοινότθτα και θ ςυλλογικι κινθτοποίθςθ, θ
ενεργθτικι ςυμμετοχι, θ ςυνεργαςία και θ κοινι δράςθ των πολιτϊν απζναντι ςε
κζματα που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ και τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ, τθν
αιτιολογία τθσ εμφάνιςθσ εξαρτιςεων και γενικότερα των ψυχοκοινωνικϊν
προβλθμάτων, κζματα ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ και πρόλθψθσ, τισ προλθπτικζσ
δράςεισ που τα ίδια εφαρμόηουν.
Στήριξη γονζων ςτο γονεϊκό τουσ ρόλο
Τα ΚΠ αφουγκραηόμενα τισ ανάγκεσ των γονζων υλοποιοφν πλικοσ ςεμιναρίων και
εργαςτθρίων για γονείσ προκειμζνου να ενιςχφςουν το γονεϊκό τουσ ρόλο και τθ
βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ οικογζνειασ, να κατανοιςουν τισ βακφτερεσ διεργαςίεσ
που χαρακτθρίηουν τθ ςχζςθ γονιοφ-παιδιοφ και να τουσ βοθκιςουν να υιοκετιςουν
πιο λειτουργικοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ δρϊντασ οι ίδιοι ωσ φορείσ πρόλθψθσ ςτθν
εκδιλωςθ αυτοκαταςτροφικϊν ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
εξζλιξθσ τουσ.
Ευαιςθητοποίηςη και επιμόρφωςη των εκπαιδευτικϊν ςε θζματα πρόληψησ
Στα πλαίςια αυτά τα ΚΠ επιμορφϊνουν και κατ’ επζκταςθ ευαιςκθτοποιοφν τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ ςε κζματα προαγωγισ ψυχικισ
υγείασ (ζκφραςθ και διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, επίλυςθ ςυγκροφςεων, αναγνϊριςθ
εαυτοφ, ενίςχυςθ αυτοεκτίμθςθσ κ.α.). και τουσ ςτθρίηουν ςτθν εφαρμογι
παρεμβάςεων πρόλθψθσ ςε μακθτζσ και ςτθν διαχείριςθ προβλθμάτων και κρίςεων
που αντιμετωπίηουν ςτθν τάξθ.
Ομάδεσ παιδιϊν και εφήβων
Στόχοσ τθσ πρόλθψθσ είναι να αναδειχκεί το δυνατό κομμάτι του εαυτοφ των εφιβων
προτοφ αυτό αλλοιωκεί μζςα ςτθν χριςθ ϊςτε να διατθριςουν το δικαίωμά τουσ να
εξελίςςονται αξιοποιϊντασ δθμιουργικά το ζμφυτο δυναμικό τουσ. Οι ομάδεσ που
ςυγκροτοφνται ςτα ΚΠ ι ςτθ ςχολικι κοινότθτα ζχουν ςα ςτόχο τθν υποςτιριξθ και τθν
ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ ενδοςκόπθςθσ και ενςυναίςκθςθσ των παιδιϊν, των εφιβων,
των φοιτθτϊν και των νζων εν γζνει κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ των μεταξφ τουσ
επιρροϊν προκειμζνου να προφυλάςςονται από τυχόν εξαρτθτικζσ ςυμπεριφορζσ. Τθν
καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων, δεξιοτιτων διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων τουσ
και ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ. Πραγματοποιοφν δράςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτισ
θλικιακζσ ανάγκεσ των παιδιϊν και των εφιβων με ςτόχο να τουσ ςτθρίξουν, ϊςτε να
δθμιουργιςουν μια προςωπικι ιςτορία που δε ςτοιχειϊνεται από φόβουσ,

ςυναιςκιματα μειονεξίασ και αγωνίεσ αλλά αντίκετα διαπνζεται από τθν εμπιςτοςφνθ
ςτον εαυτό κακϊσ και ςτθ δφναμθ τθσ ςυλλογικότθτασ.
Eυαιςθητοποίηςη και εκπαίδευςη ειδικϊν ομάδων πληθυςμοφ
Στθν περίπτωςθ που θ οικογζνεια και το ςχολείο αποτφχουν ςτο δικό τουσ ρόλο, οι
παραπάνω επαγγελματίεσ μποροφν να αποτελζςουν βαςικοφσ πυλϊνεσ ςτιριξθσ ενόσ
παιδιοφ πριν αναηθτιςει ςτισ εξαρτιςεισ λφςεισ ςτα αδιζξοδα του. Στθ βάςθ αυτι τα ΚΠ
παρζχουν εκπαίδευςθ και ςτιριξθ ςτουσ επαγγελματίεσ που ζρχονται ςε επαφι με
παιδιά εςτιάηοντασ κυρίωσ ςε δεξιότθτεσ προςζγγιςθσ, επικοινωνίασ και ςτιριξθσ.
Συμβουλευτική
Τα ΚΠ απαντοφν ςε ατομικά και/ι οικογενειακά αιτιματα βοικειασ από τθν κοινότθτα,
που αφοροφν κζματα ηωισ, προςωπικζσ και οικογενειακζσ δυςκολίεσ, προβλιματα
ςυμπεριφοράσ παιδιϊν, διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ, κζματα ςυναιςκθματικισ
φφςεωσ, κ.α, τα οποία είναι πικανόν, αν δεν αντιμετωπιςτοφν εγκαίρωσ να ςυμβάλλουν
ςτθν ανάπτυξθ αυτοκαταςτροφικϊν ςυμπεριφορϊν, όπωσ είναι θ εξάρτθςθ. Τα ατομικά
ι/και οικογενειακά αιτιματα, απαντιοφνται με τθν προςφορά δθμόςιων και δωρεάν
υπθρεςιϊν ψυχολογικισ ςτιριξθσ και ςυμβουλευτικισ, παραπομπι ςε δθμόςιεσ ι κρατικά
εποπτευόμενεσ δομζσ κεραπείασ.
Η μορφι τθσ ςυμβουλευτικισ που παρζχουν τα ΚΠ δεν εμπεριζχει κεραπευτικοφσ ςτόχουσ
και δεν ςτοχεφει ςτθν άμεςθ επίλυςθ προβλθμάτων. Η προςζγγιςθ των ατομικϊν ι
οικογενειακϊν αιτθμάτων αποτελεί μζροσ ενόσ ςυνόλου παρεμβάςεων που παρζχονται
από τα ΚΠ και πολλζσ φορζσ δρα ςυμπλθρωματικά.
Δικτφωςη
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Πρόλθψθσ είναι να παρεμβαίνει ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, να ενθμερϊνει,
να ευαιςκθτοποιεί, να ενεργοποιεί και να διαςυνδζει τισ τοπικζσ υγιείσ δυνάμεισ
διευκολφνοντασ τθν αποτελεςματικι επικοινωνία. Η αλλθλεπίδραςθ των οργανωμζνων
ομάδων-φορζων μιασ κοινωνίασ κρίνεται απαραίτθτθ για τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και το
ςχεδιαςμό αλλθλοςυμπλθροφμενων δράςεων που αφοροφν παιδιά και ενιλικεσ.

