ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Kas tai? Ankstyvosios intervencijos programa - tai planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta
eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis.
Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 743 „Dėl
įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos
priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.
sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39.
Kas organizuoja ir veda šią programą Telšiuose? Šios programos užsiėmimus organizuoja ir veda Telšių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro bei Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės
tarnybos skyriaus specialistai, baigę teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą mokymo programą.
Kam ji skirta ir kas joje gali dalyvauti? Nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie vartoja
psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga
elgsena. Dalyvauti gali savanoriškai arba įpareigoti asmenys. Asmenį įpareigoti gali:
- Teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija
(pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius
nusižengimus;
- Savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisijos komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros
priemonė.
Kas vyksta šios programos metu? Programą sudaro: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai ir
baigiamasis pokalbis. Praktinių užsiėmimų trukmė ir skaičius skirstomi atsižvelgiant į grupės dydį,
poreikius bei kitas svarbias aplinkybes. Dalyvavimas nepertraukiamas ir registruojamas. Asmenims,
dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti šią
programą, gaunant individualią konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų
trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą programoje su vėliau sudaroma grupe.
Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai.
Kodėl jaunuoliams verta rinktis šią programą?
 Užsiėmimų metu, jaunuoliai ne tik atliks įvairius pratimus, bet kartu ir įgaus daugiau žinių apie
psichoaktyviąsias medžiagas;
 Jaunuoliai daugiau sužinos apie priklausomybių vystymąsi, pagrindinius veiksnius bei aspektus;
 Jaunuoliai bus supažindinti su rizikos bei apsauginiais psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
veiksniais;
 Jaunuoliai gaus praktinių patarimų, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir esant
poreikiui, bus suteiktos tolimesnės pagalbos galimybės.
Kaip jaunuoliams patekti į programą? Dalyvių registraciją vykdo Telšių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras. Kontaktiniai duomenys:
 Tel. 8-444-60155
 El. p. info@telsiurvsb.lt
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