Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues 2012-2015
Programes i projectes per desenvolupar
1. SobreDrogues.net

Informació i
comunicació

2. Difusió
3. Jornades
4. Centres d’ensenyament

Prevenció i
reducció de
riscos

5. Hospital del dia - CSMIJ
6. Oci nocturn
7.

Formació

8. Comunitat
9. Detecció i intervenció del consum de drogues en els centres

d’ensenyament
Detecció i
intervenció

10. Mesures educatives alternatives per a menors d’edat
11. Programa d’intercanvi de xeringues
12. Servei d’atenció a adolescents i famílies

Atenció i
seguiment

13. Servei Municipal d’Informació i Assessorament sobre Drogues
14. Coordinació amb CAS
15. Justícia Juvenil
16. SRC-CSMA

Recerca i
investigació

17. Observatori de consum
18. Recerces

Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues 2012-2015
Desenvolupament d’objectius, programes i projectes
Objectius de procés
Continuar amb el desenvolupament de la proposta
de comunicació i informació en l’entorn 2.0 al
voltant de la plataforma www.sobredrogues.net
Fer difusió de l’activitat de l’Acció Municipal
(mitjans de comunicació, participació en Jornades,
etc).
Organitzar accions de formació i sensibilització en
làmbit de Garnollers
Proposar intervencions i activitats preventives diversificades per àmbits: centres d’ensenyament, oci i
lleure, família, laboral i comunitat en general.
Transmetre una informació objectiva i contrastada
sobre les drogues
Potenciar la sensibilització i participació de la
comunitat en les propostes de prevenció.
Potenciar la formació sobre les drogues en l’àmbit
d’intervenció de Granollers
Protocolaritzar el treball sobre escenaris (via
pública, centres educatius, etc.) amb conflictes i/o
necessitats pròpies associades al consum de
drogues.
Conèixer el funcionament i resultats de les
estratègies de reducció de danys que s’apliquen al
municipi (programes d’intercanvi de xeringues)
Atendre a adolescents, joves i famílies per qüestions relacionades amb el consum de drogues
Propiciar el treball coordinat i espais d’intercanvi
d’informació entre el CAS i l’Acció Municipal
Afavorir i optimitzar la derivació entre els recursos
implicats

Recollir periòdicament indicadors i informació
relatius al consum de drogues, en el marc de
l’Observatori Municipal de Consum.
Actualitzar coneixement –bibliografia i
documentació- en matèria de drogodependències.
Realitzar recerces i estudis sobre objectes concrets
d’investigació vinculats a l’Acció Municipal
Fer difusió de recerces i información d’interès
sobre drogues (mitjançant sobredrogues.net)

Objectius de resultat
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Disposar de la plataforma de treball SobreDrogues.net actualitzada a les noves necessitats de l’entorn
2.0
Participar en jornades, congressos, comunicacions per fer difusió i donar a conèixer la propsota d’Acció
Municipal
Realitzar jornades almenys una jornada àmplia de sensibilització durant el període 2012-2015.

PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS
Tenir una oferta actualitzada d’activitat reventiva per als centres d’ensenyament
Realitzar avaluació de les activitats preventives
Oferir formació per a collectius específics (professionals del lleure, salut, acció social, etc.)
Disposar d’una estratègia de treball en l’àmbit de l’oci nocturn públic i privat
Realitzar projectes i accions de sensibilització comunitària

DETECCIÓ I INTERVENCIÓ
Desenvolupar un protocol de detecció i intervenció en el consum de drogues en l’àmbit de la comunitat
educativa de secundària de Granollers
Actualitzar la poposta de funcionament del programa de mesures educatives alternatives, augmentant
la ratio d’edat d’accès al programa (18-21)
Realitzar l’avaluació i informe de resultats dels quatre anys de funcionament del programa de mesures
educatives alternatives
Disposar regularment dels resultats del programa d’intercanvi de xeringues.
ATENCIÓ I SEGUIMENT
Mantenir proposta de Servei Municipal d’Informació i Assessorament sobre drogues per a persones adolescents i les seves famílies.
Actualitzar publictat i difusió del Servei Municipal d’Informació i Assessorament sobre drogues per a
persones adolescents i les seves famílies,
Augmentar la àtio d’edat a 21 anys del Servei Municipal d’Informació i Assessorament sobre drogues
per a persones adolescents i les seves famílies, en coordinació amb el CAS
Oferir espais municipals (físics i virutals) per atendre a la ciutadania per consultes i qüestions relatives
del consum de drogues
Revisar el procotol de coordinació amb el CAS
Revisar el protocol de coordinació CAS-CSMIJ-SMIAD
Revisar el protocol de coordinació amb SRC i CAS
Formalitzar coollaboració amb justícia juvenil
RECERCA I INVESTIGACIÓ
Elaborar els informes de l’OMCD 2012 i 2014
Elaborar informes i publicacins sobre qüestions relacionades amb l’acció de l’Estratègia Municipal
Actualitzar informació de premsa i camp acadèmic a partir de SobreDrogues.net

Programes i projectes
1. SobreDrogues.net
2. Portes enfora
3. Jornades

4. Centres d’ensenyament
5. Hospital del dia - CSMIJ
6. Oci nocturn
7. Formació
8. Comunitat

9. Detecció i intervenció del consum de
drogues en els centres d’ensenyament
10Mesures educatives alternatives per a
menors d’edat
11. Programa d’intercanvi de xeringues

12. Servei d’atenció a adolescents i
famílies
13. Servei Municipal d’Informació i
Assessorament sobre Drogues
14. Coordinació amb CAS
15. Justícia Juvenil
16. SRC-CSMA

17. Observatori de consum
18. Recerces

