RELATO
Palestras em escolas Municipais e Estadual
disseminando informações sobre as drogas
com alunos a partir do 7° ano do ensino
Fundamental até o 3° ano do ensino médio
pois, estudos mostram que o quanto antes se
trabalhar com esses jovens a prevenção a
probabilidade de diminuir o número de
dependentes químicos no futuro é maior
pois, estarão informados sobre os malefícios
da droga e a ilusão que a mesma causa.

Jovens em Ação!
No decorrer do ano de 2016 os jovens participantes do Programa Semeando o Futuro, desenvolveram uma campanha de
prevenção ao uso de drogas com a parceria do Conselho Municipal Anti Drogas – COMAD.
Como parte desta campanha foram realizadas diversas ações de prevenção tanto para o público jovem como adultos.

As principais atividades foram:

Foi participado de uma mateada na Praça da cidade
alusivo ao dia Mundial de prevenção ao uso de
drogas, objetivando proporcionar um lazer saudável
para a comunidade, bem como fazer entrega de
materiais informativo que os próprios jovens
elaboraram ao longo de seus encontros trazendo
diversas informações sobre a dependência química.
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1° Festival de Cinema de Horizontina, sendo uma
oportunidade diferenciada para os jovens e para à
comunidade. Os jovens formaram equipes e
desenvolveram um curta metragem retratando
algumas situações decorrentes do uso de drogas, com
objetivo de colocar à comunidade refletir sobre as tais
circunstâncias que se está vulnerável devido ao
aumento do acesso e consumo as drogas.

Palestra de orientação aos pais, tinha o objetivo de
proporcionar a estes um maior conhecimento sobre as
drogas, e orienta-los de como agir ao desconfiarem
que alguém vem fazendo o uso, e para onde
encaminhar estes usuários conhecendo melhor a
estruturação da nossa rede de saúde.

Palestras em escolas Municipais e Estadual
disseminando informações sobre as drogas com
alunos a partir do 7° ano do ensino Fundamental até o
3° ano do ensino médio pois, estudos mostram que o
quanto antes se trabalhar com esses jovens a
prevenção a probabilidade de diminuir o número de
dependentes químicos no futuro é maior pois, estarão
informados sobre os malefícios da droga e a ilusão que
a mesma causa.
Dentre estas, houveram mais ações que participaram com a finalidade de orientar a comunidade sobre a realidade local
perante o uso de drogas tendo acesso a índices, diversos materiais informativos sobre as drogas, cronograma de ações do grupo,
dentre outras informações pertinente a dependência química.
Após 1 ano de atividades contínuas com estes jovens, é perceptível a postura que estes adotaram frente ao tema das
drogas, como também a evolução e dedicação do grupo, o qual se envolveram de forma ativa ocupando seu tempo ocioso para
fazer o bem, proporcionando através de suas ações atividade de lazer saudável a juventude local.
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“Todos sabemos que as drogas estão aí, e que qualquer um
se quiser tem acesso. E nós jovens participantes do
Programa Semeando o Futuro, sabendo disso, entramos em
um consenso para trabalhar com uma campanha para a
prevenção ao uso de drogas. Foi trilhado todo um
planejamento. Os projetos executados por nós, jovens, teve
apoio do Conselho Municipal Anti Drogas (COMAD).
Mostramos o que pode acontecer ao usuário, de uma forma
impactante, como é a realidade. E mesmo os índices
maiores sendo os jovens os principais usuários, trazemos
esse projeto para toda sociedade, para a família do usuário,
para que tenham força e não desistam de seus filhos.
Acreditamos que esse mal tem solução, e sabemos que os
primeiros passos começam com a prevenção”.
Daiana Hilgemann, Jovem Participante do Programa SF

O programa Semeando o Futuro tem como meta, aperfeiçoar a capacidade das comunidades e instituições locais para que juntos
tenham maior autonomia em busca de melhores condições socioeconômicas. Este programa de três anos veio em parceria entre a
Fundação John Deere e Global Communities.

Leia mais: http://www.globalcommunitiesbrasil.org
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