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Παγκόσμια Ημέρα για τα 
Ναρκωτικά

Σε συνέλευση της ολομέλειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1978, η 26η του Ιούνη, 
ανακηρύχθηκε ως Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών. Η συµβολική αυτή πράξη υπογράμμισε 
τη σηµασία ενός φαινομένου που θα ταλάνιζε την ανθρωπότητα ολόκληρη για πολλές δεκαετίες….

Το ΑΣΚ, τίμησε την Παγκόσµια Ηµέρα κατά των 

Ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου, αναδεικνύοντας µια 

ιδιαίτερη διάσταση, αυτή του στίγµατος αφού τα 

ουσιοεξαρτηµένα άτοµα αντιμετωπίζονται συχνά µε 

προκαταλήψεις και στερεότυπα και γίνονται θύµατα 

διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Παρουσιάστηκαν δύο καινοτόμες δράσεις επικοινωνίας, 

που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του στίγματος που 

συνοδεύει τους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Η μια από αυτές τις δράσεις είναι o οδηγός καλής

πρακτικής που απευθύνεται στους λειτουργούς των ΜΜΕ 

και η ηλεκτρονική εφαρμογή για τα τηλέφωνα τύπου 

smartphones.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως και τα δύο αποτελούν 

καινοτόμες λύσεις όχι μόνο για τα κυπριακά δεδομένα, 

αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο

Απώτερος στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει τους δημοσιογράφους να αναφέρονται με ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα στο θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών, έτσι ώστε να συμβάλουν καθοριστικά στην 

καταπολέμηση του στίγματος. Επιπρόσθετα, στόχος αποτελεί να διασφαλιστεί ότι το θέμα τυγχάνει χειρισμού με 

πλήρη σεβασμό σε θέματα δεοντολογίας. Η γνώση αυτή συμβάλει στην κατανόηση και στήριξη των ατόμων με 

εξάρτηση. 

Για πρόσβαση στον «e-book» οδηγό, ακολουθήστε το σύνδεσμο .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΚ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΥΠΟΥ SMARTPHONE

Η καινοτόμος εφαρμογή ask4press, αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, δημιουργεί μια 

«ζωντανή» πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης για το στίγμα που σχετίζεται με την 

εξάρτηση αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήση να διαβάσει το περιεχόμενο 

σε πραγματικό χρόνο, να δημοσιεύσει σχόλια και απόψεις, να αναζητήσει θεραπευτικές επιλογές και κέντρα παροχής 

θεραπείας. Επιπλέον, για τους λειτουργούς των ΜΜΕ, συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο, με αυτόματες ενημερώσεις 

για τα τελευταία νέα και τα Δελτία Τύπου του ΑΣΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

www.asknow.org.cy
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/HNzkZ93iJjbGpdeP_+CepQ==/
http://cdn.3dbook.gr/prive/ask/index.html
https://itunes.apple.com/cy/app/ask4press/id655443266?mt=8
www.ask.org.cy


Οδηγός Θεραπείας: Χρήση & 
Εξάρτηση 

Στήλη Επιστημονικού 
Ενδιαφέροντος 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2013

«Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες είναι σήμερα 
αυτές που θέτουν τις προκλήσεις», 
προειδοποίησε η UNΟDC στην παγκόσμια 
ετήσια έκθεσή της για τα ναρκωτικά, την 
οποία παρουσίασε με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. 

Στις ΗΠΑ, οι νέες ουσίες είναι τα ναρκωτικά 
με τη μεγαλύτερη χρήση μεταξύ των 
φοιτητών, ενώ κυκλοφορούν επίσης στην 
Ασία και την Αφρική.

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΤΕΠΝ 

Το νέο τεύχος της 
«Σκιαγράφησης» φιλοξενεί 
μεταξύ άλλων θέματα και 
στήλες για την κοινωνική 
επανένταξη τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στην Κύπρο και άλλες 
σχετικές ανακοινώσεις. 

Ανακοινώσεις 

Το βιβλίο αυτό παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με εμπειρικά τεκμηριωμένες

πρακτικές που εφαρμόζονται σε εναλλακτικά της φυλάκισης προγράμματα αλλά και σε

θεραπευτικά προγράμματα. Διαθέσιμο και σε μορφή e-book. 

Taxman, F.S. & Belenko, S. (2012).  Implementing Evidence-Based Practices in Community 

Corrections and Addiction Treatment. Springer

Συνεργασία ΑΣΚ με ΜΜΕ

Πύλη Βέλτιστων Πρακτικών

Βιβλιογραφία του μήνα 

To ΑΣΚ με σκοπό την αναβάθμιση 
της συνεργασίας του με τα ΜΜΕ,
έχει ορίσει λειτουργό επικοινωνίας 
με τα ΜΜΕ. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας είναι τα εξής: Εύη 
Κυπριανού, Τηλ.: 22442966, φαξ.: 
22305190 και email: 
e.kyprianou@ask.org.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
ΑΣΚ & ΟΚΑΝΑ 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 78 ή 
στην ηλ. διεύθυνση
maria.s@ektepn.org.cy

ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΟΥΣΙΩΝ

Ο οδηγός του ΟΚΑΝΑ
«Κύηση και Χρήση Ουσιών», 
συνιστά ένα βασικό 
ενημερωτικό έντυπο για την 
κατανόηση και την ορθή 
διαχείριση των προκλήσεων 
και των ειδικών 
προβλημάτων που 
συνδέονται με την 
εγκυμοσύνη και τον τοκετό 
στις περιπτώσεις χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το ΑΣΚ και ο ΘΟΚ, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών, ανέβασαν στις 26 
Ιουνίου τη θεατρική παράσταση 
«Το μπουφάν της Χάρλεϋ ή Πάλι 
καλά….» στο προεδρικό μέγαρο . Η 
παράσταση τελούσε υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Θεατράκι: Το μπουφάν της 
Χάρλεϋ ή Πάλι Καλά… 

Οδηγός Προώθησης και 
Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων

Όνομα Προγράμματος: “Παρέμβαση κινητοποίησης της 
Οικογένειας”

Γενικός Στόχος: Ενδυνάμωση των μελών της οικογένειας 
χρηστών κάνναβης (15 - 26 ετών) οι οποίοι έχουν 
εκδηλώσει αρχικά συμπτώματα ψύχωσης, με στόχο τη 
βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και την 
επίτευξη θετικών συμπεριφοριστικών αλλαγών στα 
παιδία τους.   

Γενική Περιγραφή: Η κλινική εφήβων του Ιατρικού 
Κέντρου στο Άμστερνταμ ανέπτυξε  ένα πρόγραμμα το 
οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων, παράλληλες 
παρεμβάσεις στην οικογένεια, όπως εκπαίδευση 
δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης και ενίσχυση κινήτρων για 

βελτίωση του γονικού ρόλου.

Aποτελέσματα Παρέμβασης: Οι γονείς οι οποίοι 
συμμετείχαν στην παρέμβαση έδειξαν μείωση 
του άγχους, βελτίωση της ψυχικής υγείας, 
ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης των παιδιών 
τους, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε μείωση 
στη χρήση κάνναβης στους έφηβους / νεαρούς 
χρήστες. Το Ολλανδικής καταγωγής πρόγραμμα, 
είναι καταχωρημένο στην πύλη βέλτιστων 
πρακτικών του ΕΚΠΝΤ και έτυχε αξιολόγησης 
του αποτελέσματος. Για περισσότερα, 
ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Στις 18 Ιουνίου 2013, στην Αθήνα, 
υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας 
με σκοπό την ανάπτυξη στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Οργανισμών. Για περισσότερες 
πληροφορίες ακολουθήστε το 
σύνδεσμο. 

Φωτο: Βασίλης Χρυσάνθου

Το ΑΣΚ προχώρησε στην ανάπτυξη 
του «Οδηγού Προώθησης και
Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων» που εμπίπτουν 
στον τομέα των εξαρτησιογόνων 
ουσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 
ΥΠΕΡΔΟΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ

Η νέα έκδοση του Γραφείου των 
Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο 
των Ναρκωτικών (UNODC) αφορά 
στην πρόληψη και τη μείωση της 
θνησιμότητας από υπέρδοση 
οπιοειδών. 

Συμμετοχή του ΑΣΚ στο 
Παγκύπριο   Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ

Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο. 
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