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PREVENCIJOS PROGRAMOS 2022 M.

PATVIRTINIMO

1.  P a t v i r t i n u  pridedamą Utenos socialinės globos namų žalingų įpročių (alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų) prevencijos programą 2022 m.

2. N u r o d a u:
2.1. Personalo vadovui supažindinti direktoriaus pavaduotoją socialiniam ir medicininiam 

darbui, vyriausiąją socialinę darbuotoją ir vyriausiąją slaugytoją su įsakymu, įsakymą pateikiant 

(išsiunčiant) elektroniniu paštu.
2.2. Vyriausiajai socialinei darbuotojai ir vyriausiajai slaugytojai supažindinti pavaldžius 

darbuotojus su įsakymu, įsakymą pateikiant (išsiunčiant) elektroniniu paštu.
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UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ŽALINGŲ ĮPROČIŲ 

(ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ) 

PREVENCIJOS PROGRAMA 2022 m.

I. BENDRI NUOSTATAI

Ugdant USGN gyventojų sveikos, saugios gyvensenos įgūdžius, rekomenduotina taikyti 

pozityvios socializacijos principus, pastebėti ir skatinti pageidaujamą gyventojų elgesį, 

modeliuojant situacijas, kuriose asmenys galėtų išbandyti naujus elgesio būdus, spręsti 

problemas, reflektuoti, diskutuoti, kritiškai vertintų situacijas. Stengiamasi vengti 

„moralizuojančio tono“, asmenų nuvertinimo ir pasmerkimo.

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Programos tikslas - ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Programos uždaviniai:

1. Siekti, kad gyventojai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;

2. Skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymusi;

3. Ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos ir konstruktyviai spręsti problemas;

4. Ugdyti kritinį mąstymą ir atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį;

5. Suteikti informacijos apie prevencinės, medicininės, psichologinės, socialinės, teisinės 

pagalbos galimybes ir institucijas, skatinti gyventojų gebėjimą kreiptis pagalbos.
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