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POLICJANCI I TERAPEUCI ROZMAWIAJĄ Z MŁODZIEŻĄ
Dzisiaj w Wodzisławiu Śląskim ruszyła 5 edycja kampanii "Uzależnienia drogą donikąd". W ramach
tej akcji, uczniowie klas siódmych z wodzisławskich szkół spotkają się z policyjnym profilakrykiem
oraz specjalistą psychoterapii uzależnień, aby porozmawiać o uzależnieniach - o tym jak potrafią
zabrać życie, marzenia i młodość. Z policjantem porozmawiają o konsekwencjach prawnych, a na
spotkaniach z terapeutą dowiedzą się jak łatwo trafić do ośrodka, a jak trudno wrócić stamtąd do
normalnego życia.
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim wraz z miastem Wodzisław Śląski, rozpoczęła dziś piątą edycję kampanii
skierowanej do młodzieży. W spotkaniu inaugurującym akcję wzięła udział Pani Joanna Stolarska z Urzędu Miasta oraz
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Artur Szwed. Kampania pod hasłem "Uzależnienia drogą donikąd" ma przede
wszystkim na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie skutków prawnych oraz zdrowotnych wynikających z
uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Używki, hazard, a nawet gry komputerowe potrafią tak zawładnąć życiem, że po
chwili orientujemy się, że nie ma już od tego odwrotu. Kampania profilaktyczna ma dostarczyć wiedzy o zagrożeniach
wynikających z zażywania narkotyków i picia alkoholu, mechanizmach tych uzależnień oraz skutkach ich działania.
Akcja, która skierowana jest do uczniów klas siódmych z wodzisławskich szkół, już w ubiegłych latach cieszyła się dużym
zainteresowaniem. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano kilkanaście spotkań z młodzieżą, które rozpoczną się wizytą w
wodzisławskiej komendzie. Podczas prelekcji, policyjny profilaktyk będzie rozmawiał z młodzieżą o konsekwencjach
zażywania narkotyków i alkoholu, opierając się na sytuacjach z którymi spotkał się w codziennej służbie. Policjant będzie
również przestrzegał młodych ludzi o konsekwencjach zarówno zdrowotnych, jak i prawnych, wiążących się z różnego typu
uzależnieniami. Kolejnym etapem będzie wizyta młodzieży w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach,
gdzie spotkają się z specjalistą psychoterapii uzależnień. W rozmowie z terapeutą młodzież będzie miała okazję dowiedzieć
się wielu ważnych, a niejednokrotnie poruszających faktów związanych ze zjawiskiem uzależnienia i procesem leczenia.
Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć, jak wygląda życie „na odwyku” i usłyszeć historie z życia ludzi, którzy tam trafiają.
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