KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS 2012-2014 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
1 uždavinys
Stabdyti ir mažinti narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir jų paklausą ugdant neigiamą požiūrį į narkotines ir
psichotropines medžiagas visuomenėje, diegiant žmogaus gyvenimo reikšmės ir vertybinių nuostatų bei sveikos gyvensenos sampratą
Priemonės

Vykdytos priemonės

1.1.Vykdyti bendrąją, atrankinę ir tikslinę prevenciją skatinant
savivaldybės institucijų, asociacijų ir bendruomenių iniciatyvas.
Ypač daug dėmesio skirti vaikų ir jaunimo asmenybei paruošti,
prasmingai gyvenimo sampratai ugdyti, formuojant neigiamą
požiūrį į psichoaktyvių medžiagų vartojimą, atsižvelgiant į tikslinių
grupių asmenų amžių, kultūrą, tradicijas, kitus ypatumus

VTAS parengė rekomendaciją Telšių apskrities Vyriausiojo policijos
komisariato Kelmės rajono policijos komisariatui dėl programos
„Gyvenk sveikai“ įgyvendinimo.
2. VTAS parengė rekomendaciją Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės
skyriui dėl projekto „Mokykimės kurti ir pažinti“ įgyvendinimo.
Kelmės rajono ugdymo įstaigos vykdo prevencines programas:
1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa –22 ugdymo įstaigos;
2. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas" (pradinės klasės) – 13 ugdymo įstaigų;
3. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas" ( V-VIII klasės) – 10 ugdymo įstaigų;
4. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas" (IX-X klasės) – 7 ugdymo įstaigos;
5. „Įveikiame kartu" - į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą
orientuota ankstyvosios prevencijos programa 7-9 metų vaikams. – 3
ugdymo įstaigos;
6. „Antrasis žingsnis" ("Secondstep") - socialinių emocinių įgūdžių
ugdymo programa 1-4 klasės mokiniams. – 3 ugdymo įstaigos;
7. „Gera pradžia" ("Stepbystep") - į vaiką bei šeimą orientuota metodika
1-4 klasės mokinių ugdymui. – 1 ugdymo įstaiga;
8. „Tiltai" - paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa. N. Strulienė,
2007 m. – 8 ugdymo įstaigos;
9. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa – 12 ugdymo įstaigų;
10. „Sveikos gyvensenos ugdymas" - gyvenimo įgūdžių ugdymo
programa 1- 8 klasių mokiniams –18 ugdymo įstaigų;
11. Marytės dienoraštis. Mokymo priemonė apie gyvenimą, meilę ir
alkoholį 7-8 klasėms – 3 ugdymo įstaigos;

12. Socialinių įgūdžių vadovas. Pradinių klasių moksleivių įgūdžiams
lavinti – 20 ugdymo įstaigos.;
13. Sveikatos ugdymo bendrojoje programoje – 4 ugdymo įstaigos.
Šešios Kelmės rajono ugdymo įstaigos dalyvauja sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklų programoje.
1.2.Formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į neteisėtą narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei kitų cheminių medžiagų ir preparatų,
taip pat augalinės kilmės medžiagų, kurios gali būti vartojamos
svaiginimuisi, vartojimą plėtojant švietimą ir informuotumą,
atsižvelgiant į tikslinės grupės asmenų amžių, kultūrą, tradicijas,
kitus ypatumus

Individualūs VTAS specialistų pokalbiai su nepilnamečiais skyriuje.
Vienoje švietimo įstaigoje vykdomas projektas „Lygių galimybių akademija:
Priimk. Drąsink. Keiskis“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų
lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K
priemonė ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo
rinkoje“.

„Linas-pagalba vaikams" – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos programa 6-12 (15) metų vaikams. – 5 ugdymo įstaigos;
„Sniego gniūžtė" - psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir
socialinių įgūdžių ugdymo programa 8-12 klasių mokiniams – 1 ugdymo
įstaiga;
Zipio draugai" - ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio ugdymo
programa 5-7 metų vaikams – 4 ugdymo įstaigos;
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa
tėvams – 1 ugdymo įstaiga;
Įveikiame kartu" - į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą orientuota
ankstyvosios prevencijos programa 7-9 metų vaikams – 2 ugdymo įstaigos.

Programos „Gyvai“ pratybų sąsiuvinis„Prevencija mokykloje“ –1
ugdymo įstaiga.
1.3.Gerinti asmenų (ypač vaikų ir jaunimo bei transporto priemonių
vairuotojų) apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ir kt.
psichoaktyviųjų medžiagų nustatymo galimybes
1.4.Remti narkomanijos prevencijos ir sveikos gyvensenos
programavimo projektus
1.5.Konsultuoti visus besikreipiančius asmenis žalingų
priklausomybių prevencijos klausimais

1.6.Supažindinti mokinius su teisės aktais, kurie numato
atsakomybę už narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą,
platinimą
1.7.Teikti informaciją žiniasklaidai ir savivaldybės interneto
puslapyje narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės temomis
1.8.Atsižvelgiant į poreikį, atskiroms tikslinėms grupėms parengti
metodinę informacinę medžiagą apie psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimą
1.9.Užtikrinti ankstyvosios intervencijos paslaugų kokybę ir
prieinamumą vaikams ir jaunimui
1.10.Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir
kokybę asmenims, neteisėtai vartojantiems narkotines ir
psichotropines medžiagas
1.11.Užtikrinti reabilitacijos ir integracijos į visuomenę paslaugų
kokybę ir prieinamumą asmenims, neteisėtai vartojantiems
narkotines ir psichotropines medžiagas
1.12.Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją
areštinėje
1.13.Užtikrinti sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų
kokybę ir prieinamumą laisvės atėmimo vietose
1.14.Kelti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių
medžiagų paklausos mažinimo priemones, kvalifikaciją
2 uždavinys
Mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlą stiprinant šių medžiagų apyvartos kontrolę
2.1.Rengti ir įgyvendinti priemones, mažinančias psichoaktyviųjų
medžiagų pasiūlą ir paklausą
2.2.Nustatyti asmenis, platinančius narkotines, psichotropines
medžiagas
2.3.Rengti policijos reidus į jaunimui skirtus renginius

2.4.Užtikrinti teisėsaugos ir kt. kompetentingų valstybės institucijų,
atliekančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos
kontrolę ir kitas su tuo susijusius funkcijas, finansinį, materialinį,
techninį aprūpinimą
2.5.Siūlyti savivaldybės tarybai drausti rūkyti miesto viešose
vietose
3 uždavinys
Užtikrinti ir stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse
3.1.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento,
kaimyninių savivaldybių, turinčių patirtį įgyvendinant narkotikų
žalos mažinimo priemones, aplankymas ir pasikeitimas patirtimi
3.2.Teikti informaciją bendruomenėms ir kitoms suinteresuotoms
1. Seminarai socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams bei
institucijoms apie vykdomą narkomanijos prevencijos ir narkotikų
seniūnams.
kontrolės veiklą, vykdomas visuomenės informavimo priemonių
2. Pranešimas mokyklų direktorių susirinkime.
programas
3.3.Užtikrinti, kad rajono vaikai ir jaunimas gautų reikiamą
1. Psichologo konsultacijos.
socialinę, teisinę ir psichologinę pagalbą
2. Psichiatro konsultacijos.
3. Socialinė pagalba socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus.
4. VTAS specialistų individualūs pokalbiai su tėvais ir vaikais.
5. VTAS specialistų lankymasis šeimose, jų stebėsena.
6. VTAS teisininko konsultacijos.
7. VTAS veikla Vaiko gerovės komisijose (seniūnijų, mokyklų,
savivaldybės).
Įvykdytas tyrimas „Socialinės pedagoginės pagalbos organizavimas ir
teikimas bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenėse“, atlikta analizė,
parengtos išvados ir pasiūlymai veiklos tobulinimo klausimais,
supažindinti mokyklų vadovai, vaiko gerovės komisijų nariai, mokyklos
bendruomenės.
2013 m. balandžio 9 d. įvyko konferencija „Padėkime emocijų ir elgesio
problemų turintiems vaikams“, (dalyvavo specialieji ir socialiniai
pedagogai, psichologai, vaiko gerovės komisijų nariai, klasių auklėtojai,
tėvai, socialiniai partneriai, visuomenės atstovai).
Visose rajono švietimo įstaigose pagalbą vaikui teikia socialiniai
pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai. Šešiose švietimo įstaigose

dirba
psichologo asistentai, kuruojami Kelmės pedagoginės
psichologinės tarnybos psichologės. Pedagoginė psichologinė tarnyba
2013 metais konsultavo specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių,
asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus
(globėjus/rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus,
psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų
sprendimo klausimais.Teikė pedagoginę, psichologinę, socialinę
pedagoginę pagalbą rajono ugdymo įstaigoms, specialistams, tėvams
(globėjams/rūpintojams). Bendradarbiavo įgyvendinant prevencijos ir
kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių,
asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti
psichologinių, asmenybės ugdymosi problemų. 2013 m. pravesta 21
paskaita
mokiniams
(vaikams),
7
paskaitos
tėvams
(globėjams/rūpintojams), 5 paskaitos mokytojams, specialistams, 6
paskaitos visuomenei. Parengti 3 straipsniai spaudoje, 8 lankstinukai.
Psichologo konsultacijos dėl problemų, tiesiogiai nesusijusių su
ugdymosi sunkumais: 35 konsultacija mokiniams (vaikams), 7
konsultacijų
tėvams
(globėjams/rūpintojams),
9
konsultacijų
mokytojams. Atlikta 161 kompleksinis pedagoginis psichologinis vaikų
įvertinimas, 18 vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų. Tarnybos
specialistų iniciatyva įgyvendinti 2 projektai. Atlikta analizė
„Logopedinės pagalbos reikmė priešmokyklinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikams“. Vykdoma ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos
sutrikimų korekcija, tokia pagalba teikta Šaltenių daugiafunkcio centropradinės mokyklos vaikams.
3.4.Siekti aktyvesnio visuomenės palaikymo ir bendradarbiavimo
su teisėsaugos institucijomis vykdant neteisėtos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolę
3.5. Skatinti savivaldybės institucijų, įstaigų, bendruomenių,
pilietinės visuomenės ir šeimos iniciatyvas įgyvendinant narkotinių
ir psichotropinių medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo
priemones
3.6.Tobulinti programos priemonių įgyvendinimą ir atskaitomybę
siekiant efektyviau naudoti skiriamas lėšas

4 uždavinys
Atlikti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių stebėseną bei
viešinimą ir plėtoti mokslinius tyrimus
Priemonės
Vykdytos priemonės
4.1.Vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo,
sergamumo narkomanija, priklausomybės ligomis, psichikos ir
elgesio sutrikimais, kurių priežastis yra narkotinės ir psichotropinės
medžiagos, stebėseną ir nuolat teikti informaciją visuomenei,
švietimo ir ugdymo įstaigoms
4.2.Rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją, susijusią su narkotinių ir
psichotropinių medžiagų įsigijimu, laikymu, prekyba, gaminimu
4.3.Atlikti Kelmės rajono suaugusių žmonių gyvensenos tyrimą
4.4.Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie vaikus ir Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistų kaupiama, sisteminama,
paauglius:
analizuojama visa informacija, susijusi su vaikais ir paaugliais,
4.4.1.gyvenančius šeimose, kuriose nėra reikiamos vaikų priežiūros, gyvenančiais šeimose, kuriose nėra reikiamos vaikų priežiūros, globos ir
globos ir rūpybos;
rūpybos; likusiais be tėvų globos ir rūpybos; nenorinčius mokytis; kitus
4.4.2.likusius be tėvų globos ir rūpybos;
nepilnamečius, kuriems būtina valstybės ir visuomenės parama.
4.4.3.nesimokančius, pašalintus iš mokyklos;
Rajono švietimo įstaigose veikia 22 vaiko gerovės komisijos, 6 iš jų yra
4.4.4.kitus nepilnamečius, kuriems būtina valstybės ir visuomenės pilnos komisijos (juose dirba visi pagalbos vaikui specialistai).
parama
Komisijos analizuoja aktualias ugdymo įstaigai problemas, reguliariai
vyksta posėdžiai. Dažniausiai nagrinėjamos mokyklos nelankymo,
netinkamo elgesio, patyčių priežastys, skiriama ir organizuojama
specialioji pedagoginė pagalba turintiems mokymosi sunkumų
mokiniams. Trims mokiniams, vadovaujantis mokymo namuose tvarkos
aprašu, buvo organizuotas mokymas namuose. 2491 mokiniui buvo
skiriamas nemokamas maitinimas. Pašalintų iš švietimo įstaigos mokinių
2013 metais nebuvo. Švietimo informacinių technologijų centro
duomenimis Kelmės rajone 145 mokiniai nelankė mokyklos dėl įvairių
priežasčių. Dažniausia šie mokiniai kartu su tėvais yra išvykę į užsienio
valstybes ir ten tęsia mokslą, dalis mokinių, turinčių 17 metų mokosi
kituose rajonuose profesinio rengimo centruose.
4.5.Esant poreikiui, inicijuoti, organizuoti ir vykdyti kitus tyrimus, 2013 m. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
siekiant tirti vartojančiųjų narkotines medžiagas paplitimą
kelmės rajono ugdymo įstaigose atliko 15- 18 metų mokinių žalingų
įpročių paplitimo tyrimą.

