CRITERIS D’ACTUACIÓ
EDATS

MÈTODE

— Adolescents
— Joves
— Adults

ÀMBIT
ACTUACIÓ

— Coimplicació de la comunitat i dels
professionals. Augmentar cohesió social
— Presència als espais de relació i trobada
de la població amb la qual treballem
— Proximitat amb la població en risc i/o
afectada,
— Vincle creat a partir del contacte de
persona a persona, al marge de la seva
situació física, social, legal o de consum
— Potenciar l’autonòmia, habilitats,
oportunitats sociolaborals, relacions
familiars i comunitàries
— Desplegament estratègic versus eficàcia

XARXA

— Atendre situacions que poden afavorir dependències i addiccions
o comportaments de risc
— Prevenir emergències relacionades amb situacions d’alt risc
— Enfocament de gènere i procedència, adequant els missatges
i l’atenció

ESTRATÈGIES
INTERVENCIÓ

— Formació a professionals
— Prospecció contínua
— Avaluació i coneixement
de la realitat
— Assessorament i orientació
— Sensibilització mitjançant: campanyes,
xerrades, tallers, materials escolar…
— La informació sobre drogues,
addiccions i els recursos d’atenció
disponibles
— Les derivacions de les persones que
així ho requereixin a serveis d’atenció
primària i tractament

L’administració pública
com a garant de
l’estat del benestar

INSTITUCIONS
COMPROMESES

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Badalona
Diputació de Barcelona
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Agència de Salut Pública de Catalunya

PLATAFORMES I
FEDERACIONS

CATNPUD
CATFAC
UNAD (La Red de Atención a las Adicciones)
FCD (Federació Catalana de Drogodependències)
Xarxa Perifèrics
Plataformes d’Administracions Públiques:
— Pla Funcional CAS Santa Coloma,
— Comissió Educadors
— Pla Director Salut Mental i Addiccions Departament de Salut
— PIX Mataró
— REDAN. Reducció de Danys de Catalunya
— Taula Municipal de Prevenció de l’Ajuntament de Badalona
— Taula de Salut Mental i Adicions de Santa Coloma de Gramenet
— Comissió d’Entitats de la TSMA
— CESD (Comissió d’Educadors i Educadores Socials en Drogodependències)

El tercer sector com a
mostra de la
implicació comunitària
en els seus problemes

Les plataformes
d’activisme i
reivindicació com a
defensores dels drets
de les persones
usuàries i com a
impulsores de
polítiques de drogues
més justes

Associació d’intervenció
comunitària en drogues

COMPROMISOS

Sanatori, 13 -local[al costat del Pont del Molinet i la plaça Salvador Dalí, front l’Esperit Sant]
08923 Santa Coloma de Gramenet – tel. 93 392 74 11
email: ong@asaupam.info

www.asaupam.cat
www.facebook.com/nitidiaprevencio
instagram: @nitdia_prevenció
twitter: @asaupam

Asaupam neix a 1999 per intervenir en l’àmbit de les drogues des d’una perspectiva social i comunitària, amb una clara aposta pel
treball a primer línia i local.

MISIÓ

MEMÒRIA 2019

Millorar els hàbits de salut de la
població pel què fa a la seva relació
amb les drogues i altres
comportaments que poden generar
dependències.

OBJECTIUS

VISIÓ

Global, integral de les realitats
complexes al voltant de les
drogues i altres comportaments
que poden generar
dependències.

La PREVENCIÓ: Dotar d’informació i formació veraç davant el consum de drogues
i altres conductes addictives (ludopatia, trastorns alimentaris, compres o conductes
sexuals compulsives, relacions socials alienants, dependència d’Internet i noves
tecnologies, etc.) a la ciutadania a fi d’eliminar o modificar els factors de risc, així
com fomentar els factors de protecció.
La REDUCCIÓ DEL CONSUM: Retardar o evitar el inici del consum de drogues o de
conductes addictives entre col·lectius vulnerables.
La REDUCCIÓ DE DANYS: Reduir els riscos associats a l’ús problemàtic de drogues
i altres comportaments de risc entre població consumidora de drogues o amb
problemes de socioaddiccions, facilitant la deshabituació.

LES NOSTRES ACCIONS...
PREVENCIÓ
UNIVERSAL
[FACTORS DE
PROTECCIÓ]

PREVENCIÓ
INDICADA I
SELECTIVA
[REDUCCIÓ DE
RISCOS]

Potenciar els factors de protecció i reduir
els de riscos per tal d’aconseguir
l’abstinència a drogues o fer un ús força
moderat.
Tractar de la manera més segura d’evitar
problemes relacionats.

RESULTATS
PREVENCIÓ
UNIVERSAL

Tallers preventius a centres educatius
Assessorament a famílies, joves i agents
cívics i professionals

14.896

El·laboració i edició de materials preventius

ATENCIONS

Alternativa educativa a la sanció segons
ordenança municipal per consum d’alcohol al
carrer
Descarrega-t’ho: proposta audiovisual
D-Rol: joc preventiu

3.968

PRESÈNCIES

378

412

40.276

5.307

26.223

XERINGUES
DONADES

818

1.151

REDUCCIÓ DE
RISCOS

Treball educatiu en medi obert amb joves en risc
Alternativa educativa per a menors a la sanció
per tinença o consum

Equipament de Punció Assistida (EPA)

3.338

Tallers preventius específics a recursos i espais
formals i no formal
Adreçat a persones usuàries de drogues
per dotar-los d’estratègies
perquè no presentin problemes i sàpiguen
detectar-los i reaccionar de manera ràpida
i saludable.

...LES NOSTRES ACCIONS

PREVENCIÓ
DETERMINADA

XERINGUES
RECOLLIDES

PREVENCIÓ
DETERMINADA
[REDUCCIÓ DE
DANYS]

Reduir els impactes indesitjables per les
característiques de les substàncies, per la via
de consum o per les característiques
personals o entorns d’exclusió.

Atenció socioeducativa en espais de
tractament

Asaupam inclou la figura socioeducativa en
els equips sanitaris de reducció de danys per
aconseguir l’adhesió dels afectats als
tractaments.

Intercanvi de xeringues a oficines de farmàcia

Programa d’intercanvi de xeringues a Mataró,
Badalona i Santa Coloma de Gramenet
Detecció de zones de risc i recollida de
xeringues
Formació a persones usuàries en
administració de naloxona

PERSONES

447

XARXES
SOCIALS

1.298

ACTIVITATS

1.404

MATERIALS
EDITATS

3.014
HOMES

2.293
DONES

120

ACOMPANYAMENTS

108

ZONES

273.039€
VOLUM
ECONÒMIC

Inserció ocupacional

NORMALITZACIÓ
SOCIAL

Intervenció en zones calentes de prevenció i mediació de conflictes
Espais socioeducatius alternatius a zones calentes
Grups d’autoajuda i auto organitzatius
Assessorament legal i psicològic

