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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
κοπόσ και ςτόχοι του έργου
Ψα ναρκωτικά αποτελοφν μείηον πρόβλθμα υγείασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι με ςοβαρζσ
επιπτϊςεισ ςτθ νοςθρότθτα, τθ κνθςιμότθτα (ειδικά των νζων), αλλά και με ςθμαντικζσ
κοινωνικζσ και οικονομικζσ προεκτάςεισ. Ψα τελευταία 20 χρόνια θ χριςθ ναρκωτικϊν
ουςιϊν άρχιςε να εξαπλϊνεται ιδιαίτερα ςτο νεανικό πλθκυςμό. Σι κάνατοι από ναρκωτικά
ςτθν Ελλάδα ακολουκοφν αυξθτικι πορεία, ενϊ θ Ελλάδα κατζχει μια από τισ πρϊτεσ
κζςεισ ςτθν ΕΕ όςον αφορά ςτθ μόλυνςθ εξαρτθμζνων ατόμων με θπατίτιδα Β.
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, θ οργάνωςθ μιασ ευρείασ, μακρόχρονθσ και
επιςτθμονικά ςχεδιαςμζνθσ επικοινωνιακισ εκςτρατείασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αγωγι
υγείασ, αποτελοφν τισ ςθμαντικότερεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ για τθν προςταςία και
προαγωγισ τθσ υγείασ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ.
Υεραιτζρω, και για όςουσ είναι ιδθ ςτθ χριςθ ι/και τθν εξάρτθςθ προζχει θ εξαςφάλιςθ
εφκολθσ και άμεςθσ πρόςβαςθσ ςε κεραπεία κακϊσ και θ ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με τισ
υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ. Ψο τελευταίο δεν μπορεί εφκολα να επιτευχκεί χωρίσ τθν
αντίςτοιχθ ευαιςκθτοποίθςθ του γενικοφ πλθκυςμοφ, αλλά και των κατοίκων περιοχϊν
όπου πρόκειται να ιδρυκοφν Πονάδεσ, επαγγελματικϊν τάξεων ι άλλων επιμζρουσ
ομάδων.

Ομάδεσ-ςτόχοσ, ωφελούμενοι τησ Πράξησ
Σι ομάδεσ κοινοφ ςτισ οποίεσ απευκφνεται το Ωποζργο: «Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ και
Ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των πολιτικϊν που
ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των εξαρτιςεων» αλλά και ςφμφωνα με
τισ οποίεσ κα πρζπει να κακοριςτοφν οι γενικοί και οι επιμζρουσ επικοινωνιακοί ςτόχοι, το
περιεχόμενο των ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και τα καταλλθλότερα μζςα (δίαυλοι)
επικοινωνίασ – δθμοςιότθτασ, αναλφονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:
Α. Γενικό κοινό
Από τθν πράξθ κα ωφελθκεί όλοσ ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ :


Ζφθβοι, αγόρια και κορίτςια θλικίασ 13 – 18 ετϊν



Άνδρεσ , θλικίασ 18 και άνω, κάτοικοι τθσ Επικράτειασ



Γυναίκεσ, θλικίασ 18 και άνω, κάτοικοι τθσ Επικράτειασ

Β. Άμεςα Ωφελοφμενοι, που αναλφονται ςτισ εξισ υποομάδεσ :
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Ωποομάδα 1: θ ομάδα των: α) ενεργϊν χρθςτϊν εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, β) πρϊθν
χρθςτϊν εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, γ) άτομα που βρίςκονται ςε διαδικαςία απεξάρτθςθσ. Θ
υποομάδα αυτι παρουςιάηει υψθλότερα από το μζςο όρο ποςοςτά παραγόντων κινδφνου
υγείασ και κα ωφελθκοφν ςθμαντικά από τθν προςδοκϊμενθ ευαιςκθτοποίθςθ του
ευρφτερου πλθκυςμοφ. Ψα μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποομάδασ, μπορεί να ανικουν και ςε
μια ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ :


άτομα με αναπθρίεσ,



άτομα με ψυχικζσ αςκζνειεσ που διαβιοφν εκτόσ ιδρυμάτων,



παλιννοςτοφντεσ,



πρόςφυγεσ και αιτοφντεσ άςυλο,



μετανάςτεσ,



φυλακιςμζνοι,



αποφυλακιςμζνοι,



ανιλικοι παραβάτεσ,



ειδικζσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ (π.χ. Ψςιγγάνοι-Υομάκοι),



ειδικζσ κατθγορίεσ γυναικϊν που απειλοφνται με κοινωνικό αποκλειςμό,



μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετϊν,



λοιπζσ κατθγορίεσ ανζργων ςε περιοχζσ ι κλάδουσ υψθλισ ανεργίασ,



οροκετικοί,



λοιπζσ κατθγορίεσ ατόμων που απειλοφνται με κοινωνικό αποκλειςμό .

Ωποομάδα 2: όλα τα άτομα που παρουςιάηουν παράγοντεσ κινδφνου, δεδομζνου ότι μζςω
τθσ επικοινωνιακισ εκςτρατείασ, κα τουσ δοκοφν ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ αλλαγισ
υιοκζτθςθσ υγιοφσ ςυμπεριφοράσ
Ωποομάδα 3: οι νζοι, δεδομζνου ότι ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ όλθσ επικοινωνιακισ
εκςτρατείασ απευκφνεται ς' αυτοφσ, τόςο ςε ότι αφορά τθν υιοκζτθςθ υγιϊν
ςυμπεριφορϊν αλλά και τθν πρόλθψθ τθσ χριςθσ.
Γ. Ζμμεςα Ωφελοφμενοι των δράςεων του Ρρογράμματοσ, που αναλφονται ςτισ εξισ
υποομάδεσ :
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Ωποομάδα 1: Σι μετζχοντεσ άμεςα ι ζμμεςα ςτισ υπθρεςίεσ Ωγείασ και Ξοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ
Ωποομάδα 2 : Ερευνθτζσ, Υανεπιςτιμια, Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ, λοιποί φορείσ του
Δθμοςίου
Ωποομάδα 3 : Χυγγενείσ / Σικογζνειεσ και άμεςο περιβάλλον των άμεςα ωφελοφμενων,
εργοδότεσ και εργαςιακό περιβάλλον των άμεςα ωφελουμζνων τθσ
Ωποομάδασ Β.1.
Δ. Οι διαμορφωτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ όπωσ:


Εκπρόςωποι του Ψφπου και των ΠΠΕ , που λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ των
μθνυμάτων και των ωφελθμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ πράξθσ
ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,



Ξοινωνικοί και κλαδικοί φορείσ που λειτουργοφν ωσ ιμάντεσ μεταβίβαςθσ κρίςιμων
πλθροφοριϊν για τθν επικοινωνία τθσ πράξθσ.



Ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί και δθμόςιοι φορείσ, Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ και
Χφλλογοι.



Επιςτιμονεσ και ςτελζχθ κοινισ αποδοχισ.

Χτθ παροφςα πράξθ δίδεται προτεραιότθτα ςτισ εξισ ομάδεσ (κατά ςειρά προτεραιότθτασ) :


Άμεςα Ωφελοφμενοι των Δράςεων



Γενικό Ξοινό



Διαμορφωτζσ Ξοινισ Γνϊμθσ

Θ παραπάνω προτεραιότθτα δεν ςθμαίνει αποκλειςμό των λοιπϊν ομάδων από τθν
ςτόχευςθ των ενεργειϊν τθσ καμπάνιασ.
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ΤΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Περιγραφή του Τποέργου
Πζςω του υποζργου κα πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ και ενζργειεσ :
 Χυγκρότθςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ για το ςχεδιαςμό των ςτρατθγικϊν και των
επιμζρουσ ενεργειϊν επικοινωνίασ.
 Επιςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ ανάλογα με τθν ενζργεια, το
ςτόχο, τθν ομάδα-ςτόχο και τθ χρονικι διάρκεια και ςφνταξθ ςχετικισ μελζτθσ
(παραδοτζο 1) από τθν ομάδα εργαςίασ. Σριςμόσ παραμζτρων αξιολόγθςθσ τθσ
πράξθσ.
 Χχεδιαςμόσ κεματολογίασ εξειδικευμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ (παραδοτζο
2) ςτο υποζργο 3.
 Ξατάρτιςθ οδθγοφ (παραδοτζο 3) για τθν ζγκυρθ παρουςίαςθ κεμάτων ςχετικϊν με
τα ναρκωτικά ςτο ευρφ κοινό από τθν ομάδα εργαςίασ.
 Υροϊκθςθ του ωσ άνω οδθγοφ ςε διαμορφωτζσ και κακοδθγθτζσ κοινισ γνϊμθσ
(δθμοςιογράφουσ, πολιτικοφσ, δθμόςια πρόςωπα).
 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ ςυνζντευξθσ τφπο για τθν προβολι του οδθγοφ
(παραδοτζο 6).
 Πελζτθ για τθ διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υλοποιοφμενων
ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ (καμπάνια, ςτοχευμζνεσ δράςεισ)
ςτο μζςον τθσ υλοποίθςισ τουσ και τυχόν διορκωτικζσ παρεμβάςεισ και
αναμόρφωςθ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ (παραδοτζο 4).
Πεκοδολογία : Διεξαγωγι ζρευνασ πεδίου, ειςαγωγι δεδομζνων ςε θλεκτρονικι
βάςθ, ςτατιςτικι επεξεργαςία, ςφνταξθ Ζκκεςθσ αποτελεςμάτων.
 Ψεχνολογικι αναβάκμιςθ, εμπλουτιςμόσ και ανανζωςθσ του ιςτοτόπου (website)
του ΣΞΑΡΑ με ςτόχο τθν παροχι καλφτερων και ποιο ςτοχευόμενων υπθρεςιϊν
προσ τουσ επιςκζπτεσ του, κακϊσ και θ ευκολότερθ διαχείριςθ του περιεχομζνου
του από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ του ΣΞΑΡΑ. (παραδοτζο 5).
Χυγκεκριμζνα μζςα από το site κα αναπτυχκοφν οι παρακάτω υπθρεςίεσ :
 Ωπθρεςία ενθμζρωςθσ. Χτόχοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και θ
ενθμζρωςθ του για τισ λειτουργίεσ του ΣΞΑΡΑ. Θ ενότθτα αυτι κα παρζχει :
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Δελτία τφπου, Ενθμζρωςθ για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ από τον ΣΞΑΡΑ,
Ενθμερωτικό υλικό για τθν πρόλθψθ και τα προγράμματα κεραπείασ, Ενθμερωτικό
υλικό για τισ ζρευνεσ και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, Χριςιμεσ πλθροφορίεσ ,
Δυνατότθτα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με τισ υπθρεςίεσ του ΣΞΑΡΑ. Χτον ιςτότοπο
κα δθμιουργθκεί διαδραςτικόσ χάρτθσ με τα ςθμεία εξυπθρζτθςθσ ςτθν Ελλάδα, με
αποτφπωςθ πάνω ςε χάρτθ του κάκε ςθμείου, των προςφερομζνων υπθρεςιϊν,
των

ςτοιχείων

επικοινωνίασ,

τθν

δυνατότθτα

ζνταξθσ

ςε

υφιςτάμενα

προγράμματα.. Κα υπάρχει επικοινωνία με τον οργανιςμό, μζςω e-mail,
τθλεφωνικισ γραμμισ. Ξαι τζλοσ κα μποροφν να υποβάλλονται αιτιματα για
προγράμματα, με τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ τθσ και υποβολι τθσ, και υπθρεςία
ενθμζρωςθσ μζςω e-mail ι και κινθτό τθλζφωνο.
Διαχείριςθ Χυςτιματοσ – Δθμιουργία Αναφορϊν - Χτατιςτικά.
Εςωτερικά ςτον ΣΞΑΡΑ κα δθμιουργθκοφν οι παρακάτω εςωτερικζσ υπθρεςίεσ :
Ωπθρεςίεσ προϊκθςθσ ενθμερωτικοφ υλικοφ, για τα προγράμματα και τισ
δραςτθριότθτεσ.
Ψο τμιμα δθμοςίων ςχζςεων, με εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ κα μποροφν:


Ρα ανεβάηουν περιεχόμενο πλθροφοριακοφ χαρακτιρα ςτον διαδικτυακό τόπο,
υπό τθν μορφι κειμζνου, φωτογραφιϊν ι Video.



Ρα δθμιουργοφν προωκθτικζσ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ για ςυγκεκριμζνεσ
κατθγορίεσ ι για ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ



Ρα διαχειρίηονται και να μεταβάλλουν το υφιςτάμενο περιεχόμενο για τισ
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, ι τα γεωγραφικά ςθμεία



Ρα απαντοφν ςε e-mails



Ρα ενθμερϊνουν εςωτερικά όλα τα κζντρα και όλεσ τισ υπθρεςίεσ για τισ
μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ του ΣΞΑΡΑ.



Ρα ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ ανάλυςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων

Θ δθμιουργία τθσ ενιαίασ βάςθσ επαφϊν, και θ κακθμερινι καταγραφι νζων
ςτοιχείων από όλεσ τισ πλευρζσ επικοινωνίασ με τον οργανιςμό, κα δθμιουργιςει
και ζνα ςθμαντικό υλικό που κα βοθκιςει τον ΣΞΑΡΑ να λαμβάνει καλφτερεσ
αποφάςεισ, με βάςθ τθν ηιτθςθ για υπθρεςίεσ, τα γεωγραφικά διαμερίςματα, τθν
κατθγοριοποίθςθ των χρθςτϊν.
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Παρούςα Κατάςταςη και καταληκτική φάςη του Έργου
Σλοκλθρϊκθκαν όλεσ οι δράςεισ/ενζργειεσ και τα παραδοτζα που προβλζπονταν ςτο
υποζργο 1
Ψα παραδοτζα Υ1.2 Χχεδιαςμόσ κεματολογίασ εξειδικευμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ
αξιολογικθκε μζςω τθσ ζρευνασ που διεξιχκθ κατά τθν υλοποίθςθ του Ωποζργου 3. Ψα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και θ αξιολόγθςθ ζχουν περιγραφεί ςτθν Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ
Αξιολόγθςθσ
Επίςθσ, το παραδοτζο Υ1.5 Ψεχνολογικι αναβάκμιςθ, εμπλουτιςμόσ και ανανζωςθ του
ιςτοτόπου (website) του ΣΞΑΡΑ είχε ολοκλθρωκεί και τεκεί ςε λειτουργία ο νζοσ δικτυακόσ
τόποσ, κατά τθν εκπόνθςθ τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ.
Ψα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο παραδοτζο
επιςυνάπτονται ςτθν Ψελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ.
ΣΘΜΕΛΩΣΘ:
Θ Πελζτθ για τθ διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υλοποιοφμενων ενεργειϊν
δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ (καμπάνια, ςτοχευμζνεσ δράςεισ ςτο μζςον τθσ
υλοποίθςθσ για τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ και αναμόρφωςθ τθσ επικοινωνιακισ
ςτρατθγικισ (παραδοτζο 5) δεν πραγματοποιικθκε ςτο ενδιάμεςο τθσ υλοποίθςθσ
Ψο μικρό χρονικό διάςτθμα που μεςολαβοφςε από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον
Ανάδοχο για τθν υλοποίθςθ του Ωποζργου 2 δεν δικαιολογοφςε τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ
ςτο μζςο τθσ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν. Θ μελζτθ πραγματοποιικθκε ςτθν τελικι φάςθ
τθσ Υράξθσ και τα αποτελζςματά τθσ κα χρθςιμοποιθκοφν μελλοντικά ςτθν επικοινωνιακι
πολιτικι του ΣΞΑΡΑ.

Παραδοτέα του υποέργου

Υ1.1

Πελζτθ για τον Επιςτθμονικό ςχεδιαςμό ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ ανάλογα
με τθν ενζργεια, το ςτόχο, τθν ομάδα ςτόχο και τθ χρονικά διάρκεια.
Υαράμετροι αξιολόγθςθσ τθσ πράξθσ

Υ1.2

Χχεδιαςμόσ κεματολογίασ εξειδικευμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ

Υ1.3

Σδθγόσ για τθν ζγκαιρθ παρουςίαςθ κεμάτων ςχετικϊν με τα ναρκωτικά ςτο
ευρφ κοινό
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Υ1.4

Χυνζντευξθ τφπου για τθν προβολι του οδθγοφ

Υ1.5

Πελζτθ για τθ διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υλοποιοφμενων
ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ

Υ1.6

Ψεχνολογικι αναβάκμιςθ, εμπλουτιςμόσ και ανανζωςθσ του ιςτοτόπου
(website) του ΣΞΑΡΑ
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ

Θ Αξιολόγθςθ, α) για τθ Πελζτθ του επιςτθμονικοφ ςχεδιαςμοφ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ,
β) του Σδθγοφ για τθν ζγκαιρθ παρουςίαςθ κεμάτων ςχετικϊν με τα ναρκωτικά ςτο ευρφ
κοινό και γ) των Χυνεντεφξεων Ψφπου, εμπεριζχεται ςε Ειδικι Ζκκεςθ/Αναφορά, θ οποία
μπορεί να βρεκεί ςτο Ραράρτθμα 1.
Επίςθσ ςτο Ραράρτθμα 1.1 μποροφν να βρεκοφν τα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία
του Εντφπου Υ1Δ6 που αφορά ςτθν αξιολόγθςθ του website του OKANA.
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ΤΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ
ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΜΕ ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΦΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΩΝ ΕΞΑΡΣΗΕΩΝ
Περιγραφή του Τποέργου
Πζςω του ςυγκεκριμζνου υποζργου ο ΣΞΑΡΑ ςτοχεφει ςτθν υλοποίθςθ μιασ πανελλαδικισ
εκςτρατείασ που κα περιλαμβάνει δράςεισ ενθμζρωςθσ ευαιςκθτοποίθςθσ που κα
απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό αλλά και ςτοχευμζνεσ δράςεισ που κα απευκφνονται ςε
επιμζρουσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ.
Κεντρικοί άξονεσ τθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ
 Θ ανάπτυξθ για πρϊτθ φορά οργανωμζνθσ και ςτακερισ καμπάνιασ για το κζμα των
εξαρτιςεων.
 Θ καταπολζμθςθ τθσ ιδζασ των εξαρτιςεων ωσ τρόπου ηωισ.
 Θ ςτόχευςθ των επικοινωνιακϊν μθνυμάτων για όλα τα είδθ των εξαρτιςεων.
 Θ καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ ςτίγματοσ.
 Θ ενεργοποίθςθ ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ και θ αλλαγι των κοινωνικϊν προτφπων,
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν, αναφορικά με τθ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν.
 Σ

περιοριςμόσ

των

προκαταλιψεων

για

τουσ

εξαρτθμζνουσ

και

τουσ

απεξαρτθμζνουσ χριςτεσ.
 Σ περιοριςμόσ τθσ ανιςότθτασ ςτθν αντιμετϊπιςθ και ςτθν περίκαλψθ των
εξαρτθμζνων, αλλά και των απεξαρτθμζνων ατόμων.
 Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των απεξαρτθμζνων ατόμων.
 Θ προϊκθςθ ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ.
 Θ μείωςθ τθσ κοινωνικισ απομόνωςθσ.
 Θ διαμόρφωςθ υποςτθρικτικοφ κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ για τθν πρόλθψθ και
διακοπι των εξαρτιςεων.
 Θ ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει το Εκνικό Χφςτθμα
Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για το πρόβλθμα των εξαρτιςεων.
 Θ προβολι ςε εκνικι κλίμακα του ζργου και των υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι
φορείσ απεξάρτθςθσ
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 Θ ενθμζρωςθ του κόςμου τθσ εργαςίασ των φορζων και των κοινωνικϊν ομάδων για
τα δικαιϊματα και τισ ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ των χρθςτϊν.
Θ επικοινωνιακι ςτρατθγικι κα πρζπει :


Ρα ζχει ωσ κεντρικό ςθμείο αναφοράσ τθν ανάδειξθ τθσ ςυνολικισ κοινισ
προςπάκειασ τθσ χϊρασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Εκνικοφ Χχεδίου
Ξαταπολζμθςθσ των Εξαρτιςεων.



Ρα προβάλει ςτουσ πολίτεσ τθν ωφελιμότθτα και τθν προοπτικι από τθ ςυμβολι
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τουσ εγκεκριμζνουσ φορείσ απεξάρτθςθσ ςτθν
ςυνολικι αναπτυξιακι προςπάκεια τθσ Χϊρασ

Σι ενζργειεσ και τα μζςα τθσ επικοινωνίασ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν, για κάκε
ενδιαφερόμενο φορζα, ομάδα και άτομο, ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ, γνϊςθ, και
εφκολθ ςυμμετοχι, ςε κάκε ενζργεια εκνικισ ι περιφερειακισ /τοπικισ εμβζλειασ, μζςω
ςαφϊν, απλϊν, προςιτϊν μθνυμάτων, αποτελεςματικϊν και προςαρμοςμζνων ςτθν
οικονομικι και κοινωνικι πραγματικότθτα τθσ χϊρασ, να δθμιουργιςουν και να εντάξουν
ςτθ ςυνείδθςθ των πολιτϊν όχι μόνο τθν προςδοκία, αλλά και μια όςο γίνεται πιο
ρεαλιςτικι απεικόνιςθ /παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τουσ φορείσ
απεξάρτθςθσ, τθσ αναγκαιότθτασ παροχισ τουσ, με αναφορζσ και ανάδειξθ των
ωφελθμάτων που προκφπτουν από αυτά προσ τον πολίτθ.

Ενδεικτικζσ Ενζργειεσ Υλοποίθςθσ
Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ Ενθμερωτικϊν Εκςτρατειϊν ςτα Πζςα Παηικισ
Ενθμζρωςθσ (Φαδιόφωνο, Ψθλεόραςθ, Ζντυπα Πζςα, Internet, τθλεφωνία, κλπ)
Χχεδιαςμόσ

και

υλοποίθςθ

ςτοχευμζνων

δράςεων

ενθμζρωςθσ

και

ευαιςκθτοποίθςθσ που κα απευκφνονται ςτο γενικό πλθκυςμό αλλά και ςε
επιμζρουσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ γνωρίςματα
και τισ ανάγκεσ τουσ (διερεφνθςθ ςτάςεων, ζκδοςθ φυλλαδίων και γενικότερου
υλικοφ προϊκθςθσ, λειτουργία ενθμερωτικϊν περιπτζρων, διοργάνωςθ θμερίδων,
πολιτιςτικϊν/ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, ενθμερωτικϊν δράςεων, ςυνεντεφξεων
Ψφπου κ.α.)
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Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ
•

Χχεδιαςμόσ του Χχεδίου Επικοινωνιακισ Χτρατθγικισ τθσ Εκςτρατείασ
Ενθμζρωςθσ (Υαραδοτζο Α)

•

Χχεδιαςμόσ και προςαρμογι του Χχεδίου Δράςεων τθσ Εκςτρατείασ
Ενθμζρωςθσ (Υαραδοτζο Β) και επικαιροποιιςεισ /ανακεωριςεισ αυτοφ
(Υαραδοτζα Βi)

•

Ωλοποίθςθ των εγκεκριμζνων ενεργειϊν με βάςθ τισ προτάςεισ που κα
υποβάλει ο Ανάδοχοσ και κα εγκρίνει ο ΣΞΑΡΑ (Υαραδοτζο Γ).

•

Υαρακολοφκθςθ του υποζργου

•

Υεριοδικζσ αναφορζσ, απολογιςτικζσ εκκζςεισ εποπτείασ και ελζγχου του
ζργου και τιρθςθ αρχείου των ενεργειϊν (Υαραδοτζα Δ).

Παρούςα Υάςη και καταληκτική φάςη του υποέργου
Πε τθν υπαρ. 386/04-08-2014 διενεργικθκε ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ
αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν για το ζργο Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ τθσ
Υράξθσ με τίτλο ΞΑΠΥΑΡΛΑ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΕΑΦΨΘΧΕΛΧ.
Θ Χφμβαςθ με τον Ανάδοχο (ΑΕΧ ΓΦΑΦΛΞΕΧ ΨΕΧΡΕΧ Α.Ε) υπογράφθκε ςτισ 5/5/2015.
Χτθ ςυνζχεια, άρχιςε θ άμεςθ υλοποίθςθ των ενεργειϊν /δράςεων αυτζσ περιγράφονταν
ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ.
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Παραδοτέα του Τποέργου 2

Υ2.1

Χχζδιο Επικοινωνιακισ Χτρατθγικισ για τθν Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ

Υ2.2

Επικαιροποιιςεισ /ανακεωριςεισ του Χχεδίου Δράςεων τθσ Εκςτρατείασ
Ενθμζρωςθσ - επικαιροποιιςεισ /ανακεωριςεισ

Υ2.3

Ωλοποίθςθ των εγκεκριμζνων ενεργειϊν εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ

Υ2.4

Υεριοδικζσ αναφορζσ, απολογιςτικζσ εκκζςεισ εποπτείασ και ελζγχου του
ζργου και τιρθςθ αρχείου των ενεργειϊν του Ωποζργου
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ

Θ Αξιολόγθςθ του Ωποζργου 2, πραγματοποιείται με ειδικι ζκκεςθ αναφοράσ και
τεκμθρίωςθσ των κυριότερων παρεμβάςεων που πραγματοποιικθκαν , θ οποία
επιςυνάπτεται Ραράρτθμα 2.
Επίςθσ ςτο Ραράρτθμα 2.1 επιςυνάπτονται οι ποςοτικοί δείκτεσ του Ωποζργου.
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ΤΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ε ΜΕΘΟΔΟΤ ΦΕΙΡΙΜΟΤ ΜΜΕ
Χτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ωποζργου 3, διεξιχκθςαν τζςςερα (4) εκπαιδευτικά
ςεμινάρια, ςυνολικισ διάρκειασ δεκαζξι (16) ωρϊν το κακζνα.
Χτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζλαβαν μζροσ ςυνολικά εβδομιντα (70) καταρτιηόμενοι.
Θ αξιολόγθςθ του Ωποζργου 3 ( ανάλυςθ όλων των ςτοιχείων που ςυλλζχτθκαν κατά τθν
ζρευνα, κακϊσ και παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων) πραγματοποιικθκε ςτθν Ενδιάμεςθ
Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ.

Παραδοτέα του υποέργου
Υ3.1

Ψζςςερα (4) Ψμιματα εκπαίδευςθσ 20 ωρϊν το κακζνα των είκοςι ατόμων

Υ3.2

Υεριεχόμενο οδθγοφ για τθν ζγκυρθ παρουςίαςθ κεμάτων για τα ναρκωτικά

Υ3.3

Ψεφχοσ ζκκεςθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ

ΤΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΕΣΙΒΑΛ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΕΞΑΡΣΗΕΩΝ
Παρούςα Υάςη και καταληκτική φάςη του υποέργου
Πε το υπαρ 5088/4-4-2015 ζγγραφο του Γ.Γ του ΩΩΞΑ τροποποιικθκε θ Υράξθ και
καταργικθκε το ςυγκεκριμζνο Ωποζργο.
ΧΘΠΕΛΩΧΘ: Θ υλοποίθςθ δφο(2) Φεςτιβάλ, ζνα (1) ςτθν Ακινα και ζνα (1) ςτθ Κεςςαλονίκθ
ςυμπεριλιφκθκαν ςτθ ςφμβαςθ του Αναδόχου, ςτο Ωποζργο 2 τα οποία και υλοποιικθκαν.
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ΤΠΟΕΡΓΟ 5: ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Χφμφωνα με το αρχικό τεχνικό δελτίο του ζργου το χρονοδιάγραμμα τθσ οριηόταν ωσ εξισ :
Ραραδοτζα του Ζργου

Θμερομθνία

Ζναρξθ του ζργου

20/6/2011

Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ

15 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ

Ενδιάμεςθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ

31/06/2012

Τελικι, Απολογιςτικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ

31/12/2014

Οόγω κακυςτεριςεων υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και τροποποιιςεων του ΨΔΕ το
χρονοδιάγραμμα μεταβλικθκε ωσ εξισ :
1Θ ΠΕΨΑΒΣΟΘ
Ραραδοτζα του Ζργου

Θμερομθνία

Ζναρξθ του ζργου

20/6/2011

Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ

3/9/2012

Ενδιάμεςθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ

12/5/2013

Τελικι, Απολογιςτικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ

12/5/2015

2Θ ΠΕΨΑΒΣΟΘ
Ραραδοτζα του Ζργου

Θμερομθνία

Ζναρξθ του ζργου

20/6/2011

Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ

3/9/2012

Ενδιάμεςθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ

12/5/2013

Τελικι, Απολογιςτικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ

30/9/2015
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Στο Ραράρτθμα 3 , παρατίκεται Ειδικι Ζκκεςθ που αξιολογεί το ςφνολο του Ζργου
Επίςθσ το Ραράρτθμα 4 περιλαμβάνει :


Το Ραράρτθμα 4.1 το οποίο εμπεριζχει τα αποτελζςματα τθσ SWOT Ανάλυςθσ.



Το Ραράρτθμα 4.2 το οποίο εμπεριζχει τα αποτελζςματα του Εντφπου Ω4Ε2
(Θμιδομθμζνεσ Χυνεντεφξεισ από εκπροςϊπουσ του ΣΞΑΡΑ και των φορζων που
ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ) αξιολόγθςθσ του Φεςτιβάλ τθσ Ακινασ.



Το Ραράρτθμα 4.3 το οποίο εμπεριζχει τα αποτελζςματα του Εντφπου Ω4Ε2
(Θμιδομθμζνεσ Χυνεντεφξεισ από εκπροςϊπουσ του ΣΞΑΡΑ και των φορζων που
ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ) αξιολόγθςθσ του Φεςτιβάλ τθσ Κεςςαλονίκθσ.



Το Ραράρτθμα 4.4 το οποίο εμπεριζχει τθ Χτατιςτικι Ανάλυςθ και τα
αποτελζςματα/ςυμπεράςματα του Ζντυπου Ω4Ε1 το οποίο απευκυνόταν ςτουσ
επιςκζπτεσ του Φεςτιβάλ τθσ Ακινασ.



Το Ραράρτθμα 4.5 το οποίο εμπεριζχει τθ Χτατιςτικι Ανάλυςθ και τα
αποτελζςματα/ςυμπεράςματα του Ζντυπου Ω4Ε1 το οποίο απευκυνόταν ςτουσ
επιςκζπτεσ του Φεςτιβάλ τθσ Κεςςαλονίκθσ .

ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΘ
Ξατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ, προζκυψε θ ανάγκθ
τροποποιιςεων τόςο ςτα χρονοδιαγράμματα υλοποίθςθσ των υποζργων όςο και ςτο
οικονομικό αντικείμενο των υποζργων 2, 5 κακϊσ και θ κατάργθςθ του Ωποζργου 4. Οι
τροποποιιςεισ οφείλονταν ςε εξωγενείσ παράγοντεσ /γεγονότα τα οποία παρατίκενται
αναλυτικά ςτθν ειδικι ζκκεςθ (Ραράρτθμα 3) και ιταν αιτιολογθμζνεσ.
Ο Ανάδοχοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα νζα δεδομζνα υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ (αλλαγζσ
χρονοδιαγραμμάτων, οικονομικοφ αντικειμζνου, κατάργθςθ υποζργου κ.α) ζκρινε
ςκόπιμο θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ να επικαιροποιθκεί και να ανανεωκεί
προκειμζνου αυτι να ςυμβαδίςει με τισ τροποποιιςεισ και τα νζα δεδομζνα.
Επιςθμαίνεται δε, ότι ο Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ είχε παραδοκεί ςτισ 3/9/3012.
Συγκερκιμζνα :


Ψα Ζντυπα α) Ω4Ε1 Ερωτθματολόγιο το οποίο απευκφνεται ςτουσ επιςκζπτεσ των
Φεςτιβάλ και β) Ω4Ε2 Χυνεντεφξεισ από εκπροςϊπουσ του ΣΞΑΡΑ και των φορζων
που ςυμμετείχαν ςτισ εκδθλϊςεισ, είχαν περιγραφεί ςτον Σδθγό Αξιολόγθςθσ ωσ
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εργαλεία αξιολόγθςθσ του Ωποζργου 4. Οόγω τθσ κατάργθςθσ του Ωποζργου 4 ,
προτάκθκε, τα ςυγκεκριμζνα ερωτθματολόγια να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλεία
αξιολόγθςθσ ςτα (2) Φεςτιβάλ) που πραγματοποιικθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του
Ωποζργου 2. Ψα προαναφερόμενα ζντυπα διαμορφϊκθκαν ζτςι ϊςτε να
ανταποκρίνονται ςτισ αλλαγζσ που ζγιναν.


Πε ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ πορείασ του φυςικοφ αντικειμζνου- ςτθν ενδιάμεςθ
φάςθ τθσ Υράξθσ - είχε προτακεί θ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων Οόγω των
χρονικϊν κακυςτεριςεων που όπωσ προαναφζρκθκε οφείλονταν ςε εξωγενείσ
παράγοντεσ (βλ Υαράρτθμα 3) και των αλλαγϊν που ςτθ ςυνζχεια προζκυψαν ςτθν
υλοποίθςθ τθσ (φυςικό &οικονομικό αντικείμενο) δεν ιταν εφικτι και ςκόπιμθ θ
προτεινόμενθ διαδικαςία (Ζχουν αιτιολογθκεί οι κακυςτεριςεισ και τροποποιιςεισ
που δυςχζραναν το αρχικό χρονοδιάγραμμα του φυςικοφ αντικειμζνου βλ
Υαράρτθμα 3).



Πε ςκοπό τθν εξαγωγι αξιόπιςτων ςυμπεραςμάτων τα οποία κα ςυμβάλουν ς τον
ορκό ςχεδιαςμό μελλοντικϊν δράςεων προςτζκθκε θ SWOT ανάλυςθ ωσ
αξιολογθτικό εργαλείο.

Χφμφωνα λοιπόν με τα προαναφερόμενα, θ τροποποίθςθ, προζκυψε από τθν ανάγκθ, να
αποτυπωκοφν με ςαφινεια όλεσ οι προαναφερκείςεσ αλλαγζσ και θ αξιολόγθςθ να είναι
ουςιαςτικι και χρθςτικι Σι τροποποιιςεισ ιταν προϊόν ςυνεργαςίασ και ζγκριςθσ των
αρμοδίων ςτελεχϊν του ΣΞΑΡΑ .
Τζλοσ ςτο Ραράρτθμα 5 παρατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι (ςκλθρό δίςκο) όλο το υλικό
τεκμθρίωςθσ των δράςεων (ενθμερωτικό υλικό, Αφίςεσ, Δελτία Ψφπου, προςκλιςεισ ςε
θμερίδεσ, προγράμματα θμερίδων, φωτογραφικό υλικό κλπ).
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ
O Ανάδοχοσ τθσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ « Intraway ΕΥΕ», κα ικελε να ευχαριςτιςει όλουσ
τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ Υράξθ, για τθ ςυνεργαςία τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ
Αξιολόγθςθσ του Ζργου.
Επίςθσ, κα ικελε να ευχαριςτιςει τθν κ. Μπάνου Χρυςοφλα (Ωπεφκυνθ του Ψμιματοσ
Υρογραμμάτων και Χρθματοδότθςθσ του ΣΞΑΡΑ) για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ τθσ και τθν
αποςτολι των ςχετικϊν ςτοιχείων που ηθτικθκαν, κατά τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ και
γενικότερα για τθν πολφ καλι ςυνεργαςία.
Ψζλοσ, κα ικελε να ευχαριςτιςει ιδιαίτερα, τθν Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ τθσ Ρράξθσ κ.
Ρλαγιανάκου Λίνα, θ οποία ςε όλα τα ςτάδια τθσ αξιολόγθςθσ, μασ παρείχε τθν
απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ για τθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου, τα προβλιματα/
δυςχζρειεσ που αντιμετϊπιηαν, τουσ τρόπουσ επίλυςισ τουσ, τθν εξζλιξθ και τα
αποτελζςματα των επιμζρουσ δράςεων κακϊσ και τα απαραίτθτα ζγγραφα/ςτοιχεία
τεκμθρίωςθσ που απαιτοφνταν για τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ.
Αξίηει να τονιςτεί, θ πολφτιμθ ςυμβολι τθσ κ. Ρλαγιανάκου, όχι μόνο ςτθ διαδικαςία τθσ
Αξιολόγθςθσ αλλά και ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ & ολοκλιρωςθ τθσ Υράξθσ γενικότερα.

Ραραδοτζο Ρ3: «Τελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»

Χελίδα | 18

Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ 1: ΕΛΔΛΞΘ ΕΞΚΕΧΘ/ΑΡΑΦΣΦΑ ΨΩΡ ΥΑΦΑΔΣΨΕΩΡ:
Α) ΠΕΟΕΨΘ ΨΣΩ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΩΡ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ
Β) ΣΔΘΓΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΓΞΩΦΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΚΕΠΑΨΩΡ ΧΧΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΑ ΡΑΦΞΩΨΛΞΑ
Γ) ΧΩΡΕΡΨΕΩΕΩΡ ΨΩΥΣΩ
ΡΑΑΤΘΜΑ 1.1 ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΕΡΨΩΥΣΩ Ω1Δ6 ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΨΣΩ WEBSITE ΨΣΩ OKANA
ΡΑΑΤΘΜΑ 2: ΕΛΔΛΞΘ ΕΞΚΕΧΘ ΑΡΑΦΣΦΑΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ ΨΩΡ ΞΩΦΛΣΨΕΦΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ
ΨΣΩ ΩΥΣΕΦΓΣΩ 2
ΡΑΑΤΘΜΑ 2.1 : ΥΣΧΣΨΛΞΣΛ ΔΕΛΞΨΕΧ ΩΥΣΕΦΓΣΩ 2
ΡΑΑΤΘΜΑ 3 : ΕΛΔΛΞΘ ΕΞΚΕΧΘ ΓΛΑ ΨΣ ΧΩΡΣΟΣ ΨΘΧ ΥΦΑΘΧ
ΡΑΑΤΘΜΑ 4 :


ΡΑΑΤΘΜΑ 4.1 , ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΨΘΧ SWOT AΡΑΟΩΧΘΧ



ΡΑΑΤΘΜΑ 4.2 ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΕΡΨΩΥΣΩ ( Ω4Ε2) ΧΩΡΕΡΨΕΩΕΛΧ ΑΥΣ
ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΩΧ ΨΣΩ ΣΞΑΡΑ ΞΑΛ ΨΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΥΣΩ ΧΩΠΠΕΨΕΛΧΑΡ ΧΨΣ ΦΕΧΨΛΒΑΟ
ΨΘΧ ΑΚΘΡΑΧ



ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 4.3 ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΕΡΨΩΥΣΩ ( Ω4Ε2) ΧΩΡΕΡΨΕΩΕΛΧ ΑΥΣ
ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΩΧ ΨΣΩ ΣΞΑΡΑ ΞΑΛ ΨΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΥΣΩ ΧΩΠΠΕΨΕΛΧΑΡ ΧΨΣ ΦΕΧΨΛΒΑΟ
ΨΘΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ



ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 4.4 Ψ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΨΣΩ ΖΡΨΩΥΣΩ
Ω4Ε1 ΨΣ ΣΥΣΛΣ ΑΥΕΩΚΩΡΣΨΑΡ ΧΨΣΩΧ ΕΥΛΧΞΕΥΨΕΧ ΨΣΩ ΦΕΧΨΛΒΑΟ ΨΘΧ ΑΚΘΡΑΧ



ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 4.5 Ψ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΨΣΩ ΖΡΨΩΥΣΩ
Ω4Ε1 ΨΣ ΣΥΣΛΣ ΑΥΕΩΚΩΡΣΨΑΡ ΧΨΣΩΧ ΕΥΛΧΞΕΥΨΕΧ ΨΣΩ ΦΕΧΨΛΒΑΟ ΨΘΧ
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ

ΡΑΑΤΘΜΑ 5 : παρατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι (ςκλθρό δίςκο)όλο το υλικό
τεκμθρίωςθσ των δράςεων ( ενθμερωτικό υλικό , Αφίςεσ , Δελτία Ψφπου προςκλιςεισ ςε
θμερίδεσ ,προγράμματα θμερίδων, φωτογραφικό υλικό κλπ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
ΕΛΔΛΚΘ ΕΚΚΕΣΘ/ΑΝΑΦΟΑ ΤΩΝ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ:
Α) ΠΕΟΕΨΘ ΨΣΩ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΩΡ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ
Β) ΣΔΘΓΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΓΞΩΦΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΚΕΠΑΨΩΡ ΧΧΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΑ ΡΑΦΞΩΨΛΞΑ
Γ) ΧΩΡΕΡΨΕΩΕΩΡ ΨΩΥΣΩ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ :
Α) ΜΕΛΕΤΘ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ ΣΤΑΤΘΓΛΚΩΝ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΘΝ ΕΝΕΓΕΛΑ, ΤΟ
ΣΤΟΧΟ, ΤΘΝ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟ ΚΑΛ ΤΘ ΧΟΝΛΚΘ ΔΛΑΚΕΛΑ. ΡΑΑΜΕΤΟΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΡΑΞΘΣ».
H «Πελζτθ Χχεδιαςμοφ Χτρατθγικϊν Επικοινωνίασ, ανάλογα με τθν Ενζργεια, το Χτόχο, τθν
Σμάδα-Χτόχο και τθ Χρονικι Διάρκεια. Υαράμετροι Αξιολόγθςθσ τθσ Υράξθσ», αποτελεί το
παραδοτζο 1, του Ωποζργου 1 τθσ Υράξθσ ΕΧΥΑ: «Ξαμπάνια Ενθμζρωςθσ για τισ Εξαρτιςεισ
Tα μζλθ τθσ Επιςτθμονικισ Σμάδασ που ςυνεργάςτθκαν για τθν υλοποίθςι τθσ είναι: οι κ.κ
Οίνα Υλαγιανάκου (Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ τθσ ομάδασ), Χταυροφλα Ψςακανίκα, Διμθτρα
Ψςζλικα, Παρία Χιδθροποφλου, Φίβα Οάββα, Ξατερίνα Πίχα, Χρυςοφλα Ππάνου, Άρτεμισ
Ξαλαντηάκου, Ανδρζασ Πουρςελλάσ.
Θ Πελζτθ βαςίςτθκε ,ςε βιβλιογραφικι ζρευνα κακϊσ και ςε κείμενα που -για τθν κάλυψθ
πολλαπλϊν αναγκϊν επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ του ζργου του Σργανιςμοφ– είχε
ςυντάξει το Ψμιμα Διεκνϊν και Δθμοςίων Χυνεργαςιϊν ΣΞΑΡΑ, ςτελζχθ του οποίου
ςυμμετείχαν ςτθν ωσ άνω ομάδα. Επίςθσ, τα επιδθμιολογικά ςτοιχεία αντλικθκαν από
ζρευνεσ και μελζτεσ του ΕΞΨΕΥΡ και του ΕΥΛΨΩ, ενϊ το Media Audit υλοποιικθκε από τθν
εξωτερικι ςυνεργάτθ του ΣΞΑΡΑ, κα Άρτεμισ Ξαλαντηάκου.
Ωσ προσ τθν οργάνωςθ /δομι τθσ θ Πελζτθ εμπεριζχει ,τθν παρουςίαςθ του ΣΞΑΡΑ ,ωσ
φορζα παροχισ υπθρεςιϊν ςτον τομζα των εξαρτιςεων αλλά και ωσ δικαιοφχο τθσ
ςυγκεκριμζνθσ Υράξθσ , το περιεχόμενο του Υρογράμματοσ ,τον οριςμό των κφριων και οι
υποομάδων ςτόχων , τα μζτρα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ (μζςο) και οτουσ
ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ αξιολόγθςισ του.
Τα προαναφερόμενα ςτοιχεία είναι προαπαιτοφμενα για το Σχεδιαςμό Στρατθγικϊν
Επικοινωνίασ και καλφπτονται πλιρωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ Μελζτθ
Σι γενικοί και ειδικοί ςτόχοι τθσ Επικοινωνιακισ Χτρατθγικισ ιταν ςαφείσ. Ψα αναμενόμενα
αποτελζςματα των επικοινωνιακϊν δράςεων και οι τρόποι για τθν επίτευξι τουσ
κακορίςτθκαν όςο αυτό βζβαια ιταν εφικτό
Ωσ προσ το περιεχόμενο θ μελζτθ αναλφει ςε βάκοσ


Ψθ φφςθ και τθν ζκταςθ του προβλιματοσ των εξαρτιςεων
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Ψο Ζργο του ΣΞΑΡΑ και τθ ςφνδεςθ του Σργανιςμοφ με τουσ κεντρικοφσ φορείσ
ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ δράςεων ςτον τομζα των εξαρτιςεων



Ψον κακοριςμό των διαμορφωτϊν κοινισ γνϊμθσ για τον ΣΞΑΡΑ με ςαφι τρόπο
Οαμβάνει υπόψθ το Κεωρθτικό υπόβακρο τθσ επικοινωνίασ για το πρόβλθμα των
εξαρτιςεων



Ψα προβλιματα που αναςτζλλουν τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν αντιμετϊπιςθσ των
εξαρτιςεων και ςε επίπεδο οργανιςμοφ και ςε επίπεδο εκνικό

Σ ςχεδιαςμόσ εμπεριείχε ςτοιχεία του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του
οργανιςμοφ (ΣΞΑΡΑ) και ιταν προςαρμοςμζνοσ ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν
ςτθ χϊρα, δεδομζνθσ και τθσ κοινωνικοοικονομικισ κρίςθσ
Αναφζρονταν και είχαν προςδιοριςτεί με ενδεικτικά παραδείγματα ,οι αιτιολογικοί
παράγοντεσ ,που επιβάρυναν ςτο παρελκόν το επικοινωνιακό ζργο του ΣΞΑΡΑ αλλά και
τθν υλοποίθςθ /εφαρμογι μιασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ κατά των εξαρτιςεων
Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι με τθν αναφορά ςυγκεκριμζνων / ενδεικτικϊν παραδειγμάτων,
επιςθμάνκθκαν τα ςθμεία εκείνα που ‘ζπρζπε να τονιςκοφν επικοινωνιακά για τον
Σργανιςμό
Επιπρόςκετα ,ορίςτθκαν με ςαφινεια οι διαμορφωτζσ κοινισ γνϊμθσ του ΣΞΑΡΑ , και
προτάκθκαν τα επικοινωνιακά μζτρα πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ και οι ςυνζργιεσ
που αποδείχκθκαν λειτουργικά/ζσ και αποτελεςματικά/ζσ ςτο παρελκόν, να αξιοποιθκοφν
ςτθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι εκςτρατεία
Χτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ του επικοινωνιακοφ ςχεδίου, αφενόσ ζχει λθφκεί υπόψθ,
από το διεκνζσ περιβάλλον (βιβλιογραφικά και εμπειρικά), θ αποτελεςματικότθτα
βζλτιςτων πρακτικϊν επικοινωνίασ που εφαρμόςτθκαν ςτον τομζα των εξαρτιςεων
,αφετζρου αιτιολογοφνται τα διάφορα μζτρα πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που
προτείνονται δίνοντασ μια πρϊτθ εικόνα του τι κα επιτευχκεί.
Συμπεραςματικά θ Πελζτθ Χχεδιαςμοφ Χτρατθγικϊν Επικοινωνίασ ιταν ςε ςυνζπεια με
τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και τθν πολιτικι του ΣΞΑΡΑ, κακϊσ και με τουσ ςτόχουσ του
ςυγκεκριμζνου Ζργου . Ιταν ςφμφωνθ με τουσ όρουσ του Ψεχνικοφ Δελτίου και τισ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ. Ωπιρχε πρόβλεψθ για τθ βιωςιμότθτα τθσ ςτρατθγικισ για τα επόμενα
χρόνια όμωσ θ εφικτότθτα τθσ κα εξαρτθκεί κυρίωσ από τουσ διακζςιμοφσ πόρουσ.
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Β) ΟΔΘΓΟΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΓΚΥΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΚΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΚΩΤΛΚΑ
Σ Σδθγόσ, αποτελοφςε το Υαραδοτζο 3, του Ωποζργου 1 «ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΩΡ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΧΩΡΨΑΘ ΠΕΟΕΨΘΧ & ΣΔΘΓΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΨΣΩ
ΕΦΓΣΩ» τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υράξθσ.
H ςυλλογι ςτοιχείων, ςυγγραφι και επιμζλεια κειμζνων, ιταν ζργο τθσ Επιςτθμονικισ
Σμάδασ του Ωποζργου 1, τθν οποία αποτελοφςαν : θ κ Υλαγιανάκου Οίνα- Επιςτθμονικά
Ωπεφκυνθ Σμάδασ και τα μζλθ κ. Ψςζλικα Διμθτρα, κ. Ψςακανίκα Χταυροφλα, κ. Οάββα Φίβα
και κ. Ξαλαντηάκου Άρτεμισ.
Θ Επιςτθμονικι εποπτεία των ενοτιτων: α) Χυχνά ερωτιματα,β) Είδθ ψυχοδραςτικϊν
ουςιϊν, γ) Γλωςςάρι Τρων, πραγματοποιικθκε από τον κ. Ξοκκϊλθ Ξωνςταντίνο ΨυχίατροΩπεφκυνοσ Πονάδασ ΣΞΑΡΑ Γ.Ρ. Υειραιά «Ψηάνειο», τθν κ. Πίχα Ξατερίνα- Ωπεφκυνθ
Ψμιματοσ Ζρευνασ & Αξιολόγθςθσ ΣΞΑΡΑ και τθν κ. Γεωργαλά Ρικολζτα Ωπεφκυνθ
Ψμιματοσ Εφαρμογϊν Υρόλθψθσ ΣΞΑΡΑ.
Ξατά κοινι ομολογία, οι εξαρτιςεισ αποτελοφν ζνα ςφνκετο κοινωνικό πρόβλθμα και το
πρόβλθμα αυτό, δυςτυχϊσ, ευνοεί τθν ανάδειξθ κάκε φοβίασ, κάκε ςτερεότυπου, κάκε
υπερβολισ και υςτεροβουλίασ. Ωσ εκ τοφτου, θ ακριβισ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ γίνεται
εκ των ων ουκ άνευ προχπόκεςθ για τθν ίδια τθν φπαρξθ ενόσ γόνιμου πολιτικοφ και
κοινωνικοφ διαλόγου για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ.
Από τθν άλλθ πλευρά είναι αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ, ο ρόλοσ των ΠΠΕ ωσ διαμορφωτζσ
τθσ κοινισ γνϊμθσ και των απόψεων που αυτι ςχθματίηει για κζματα που ζχουν να κάνουν
με τθν κακθμερινι ηωι αλλά και για ςθμαντικά κοινωνικά ηθτιματα όπωσ είναι και ο
τομζασ των εξαρτιςεων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ΠΠΕ χαρακτθρίηονται ωσ θ «τζταρτθ
εξουςία» ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ, αντικατοπτρίηοντασ
ζτςι τθ δφναμθ και το ρόλο που διακζτουν ςτο πολιτικοοικονομικό και κοινωνικό γίγνεςκαι.
Χκοπόσ λοιπόν, τθσ δθμιουργίασ του ςυγκεκριμζνου Σδθγοφ, είναι θ ζγκυρθ παρουςίαςθ
κεμάτων ςχετικά με τα ναρκωτικά, και απευκφνεται κυρίωσ ςτουσ δθμοςιογράφουσ, αλλά
και ςε όποιον άλλον, μθ ειδικό, επικυμεί να ζχει μία πρϊτθ, αξιόπιςτθ ενθμζρωςθ. Πε
ςτόχο τθν ευρεία χριςθ του, παρατίκεται ςε ζντυπθ αλλά και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν
ιςτοςελίδα του ΣΞΑΡΑ.
Σ οδθγόσ περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενότθτεσ :
•

ΠΠΕ – ΞΣΛΡΘ ΓΡΩΠΘ – Θ ΕΡΡΣΛΑ ΨΘΧ ΕΑΦΨΘΧΘΧ
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•

ΕΑΦΨΘΧΘ ΞΑΛ (ΑΥΣ)ΧΨΛΓΠΑΨΛΧΠΤΧ

•

ΧΩΧΡΑ ΕΦΩΨΘΠΑΨΑ

•

ΕΛΔΘ ΨΩΧΣΔΦΑΧΨΛΞΩΡ ΣΩΧΛΩΡ

•

ΓΟΩΧΧΑΦΛ

•

ΥΘΓΕΧ

Πζςω του Σδθγοφ :
•

Χυςτινεται , θ ορκι και ψφχραιμθ επιλογι και χριςθ λζξεων και εικόνων που ζχουν
τθ δφναμθ να καταρρίψουν μφκουσ και να ςυμβάλουν ςτον αποςτιγματιςμό
εξαρτθμζνων ατόμων.

•

Υραγματοποιείται μια πρϊτθ ειςαγωγι ςτο χϊρο των εξαρτιςεων, ζναν χϊρο που
οι γνϊςεισ εμπλουτίηονται και επικαιροποιοφνται ςυνεχϊσ.

•

Υαρατίκενται υπό μορφι ερωτιςεων – απαντιςεων τα κζματα εξάρτθςθσ και
κεραπείασ, που απαςχολοφν τουσ περιςςότερουσ αναγνϊςτεσ οι οποίοι κα τφχει να
ζρκουν ςε επαφι με τον χϊρο μζςω αναγνωςμάτων.

•

Επεξθγοφνται

με

απλό και κατανοθτό τρόπο

ζννοιεσ

που μπορεί να

χρθςιμοποιοφνται ςυχνά, αλλά οριςμζνα ςθμεία τουσ, χριηουν περαιτζρω
επεξθγιςεων.
•

Ξατθγοριοποιοφνται οι κφριεσ ομάδεσ ουςιϊν και παρζχονται οι πιο βαςικζσ
πλθροφορίεσ για κάκε μια από αυτζσ.

•

Ξαταγράφονται α) οι επίςθμοι φορείσ του χϊρου των εξαρτιςεων (δθμόςιοι
φορείσ, υπουργεία) β) Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ με ςθμαντικι δραςτθριότθτα
ςτο πεδίο αυτό γ) ευρωπαϊκοί και διεκνείσ οργανιςμοί, κακϊσ αποτελοφν
ςθμαντικοφσ ςυνεργάτεσ και κακοδθγθτζσ ςτθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ των
δεδομζνων Υαράλλθλα αναφζρονται (ςυνοπτικά) οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ
και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ μαηί τουσ.

•

Αναλφονται, ϊςτε να γίνουν απολφτωσ κατανοθτζσ ζννοιεσ & όροι - που πολφ
ςυχνά χρθςιμοποιοφνται και απαντϊνται ςε δελτία τφπου του ΣΞΑΡΑ και άλλων
φορζων του χϊρου- όπωσ πρόλθψθ-κεραπεία-κοινωνικι επανζνταξθ, μείωςθ τθσ
βλάβθσ, ςυν-νοςθρότθτα κ.α.

Ραραδοτζο Ρ3: «Τελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»

Χελίδα | 24

Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Σ ΣΞΑΡΑ με τθ ςφνταξθ και ζκδοςθ του ςυγκεκριμζνου Σδθγοφ, επιχειρεί να προςεγγίςει
με αποτελεςματικό τρόπο, όχι μόνο τα ΠΠΕ αλλά και το ευρφτερο κοινό. Σι παρεμβάςεισ
τθσ πολιτείασ γίνονται αποτελεςματικζσ μόνο με τθν υποςτιριξθ των πολιτϊν. Θ
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των εξαρτιςεων είναι κατ’ εξοχιν κζμα ςυμμετοχικισ
διαδικαςίασ. Χε αυτιν τθν προςπάκεια ςυμμετοχισ τθσ Ξοινωνίασ των πολιτϊν, ο ρόλοσ
των ΠΠΕ είναι κακοριςτικόσ, όχι μόνο με τθν ιςχυρι επίδραςθ που ζχουν και με τα
επαναλαμβανόμενα πρότυπα που μποροφν να προβάλουν, ζτςι ϊςτε, να επαναφζρουν το
ηιτθμα των εξαρτιςεων ςτθν θμεριςια κεματολογία αλλά ενεργοποιϊντασ ταυτόχρονα,
τθν κοινι γνϊμθ και παρζχοντασ τθσ αξιόπιςτθ πλθροφόρθςθ.
Ψο περιεχόμενο του Σδθγοφ είναι ςε ςυνζπεια με το ςκοπό και τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ
δθμιουργίασ του. Αποςκοπεί ςτον αποςτιγματιςμό του χριςτθ ουςιϊν και επιτυγχάνει με
απλά και κατανοθτά λόγια να παρζχει τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ, διατθρϊντασ όμωσ
ταυτόχρονα και τθν αξιοπιςτία τθσ.
Αδιαμφιςβιτθτα,

ο

Σδθγόσ

Κα

αποτελζςει, ζνα

χριςιμο

εργαλείο

για

τουσ

δθμοςιογράφουσ παρζχοντασ ζγκυρεσ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ και διαφωτιςτικζσ
πλθροφορίεσ και είναι πλζον κζμα βοφλθςθσ των ΠΠΕ, να κάνουν ορκι χριςθ αυτοφ.
Ψζλοσ, θ ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτον
ςυγκεκριμζνο τομζα, των ΠΠΕ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν γενικότερα, είναι αυτι που
κα μεγιςτοποιιςει και τα οφζλθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ , ςτον τομζα των εξαρτιςεων.
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Γ) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΛΣ ΤΥΡΟΥ
Α. ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ 8/9/2015
Πε ςκοπό τθν παρουςίαςθ του Φεςτιβάλ, ο ΣΞΑΡΑ ςτισ 8 Χεπτεμβρίου, διοργάνωςε
Χυνζντευξθ Ψφπου ςτισ 1200 ΠΠ, ςτο Ξενοδοχείο Electra Palace, Αριςτοτζλουσ 9,
Θεςςαλονίκθ,( Αίκουςα Βυηάντιο)».
Χτθ Χυνζντευξθ Ψφπου Κεςςαλονίκθσ προςκλικθκαν περιςςότεροι από 540 (διαμορφωτζσ
κοινισ γνϊμθσ, δθμοςιογράφοι τθσ Κεςςαλονίκθσ και μζλθ τθσ ΕΧΘΕΠΚ, ΠΠΕ και
ςυναρμόδιοι φορείσ) και παρευρζκθκαν 40 άτομα (εκπρόςωποι και ςτελζχθ ςυναρμόδιων
φορζων, δθμοςιογράφοι – Π.Π.Ε., καλλιτζχνεσ κ.α.) Θ τθλεοπτικι κάλυψθ τθσ Χ.Ψ. ζγινε
από τα κανάλια TV 100 και ΔΛΣΡ TV.
Χυνολικά καταγράφθκαν 60 δθμοςιεφςεισ ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα και 8
αναμεταδόςεισ τθλεοπτικοφ ρεπορτάη.
Χτθ Χυνζντευξθ Ψφπου, υπιρχε το απαραίτθτο Ωλικό Χιμανςθσ (Ξατευκυντιριεσ Αφίςεσ ,
Stand Χιμανςθσ, Rollup Banner( 4) , Plexi glass Σμιλθτϊν:(4)
Ψζλοσ, ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ διανεμικθκε ενθμερωτικό & προωκθτικό υλικό
Χυγκεκριμζνα διανεμικθκε : 1 Υάνινθ τςάντα που περιελάμβανε: Σδθγό, Folder,
Ενθμερωτικά Ζντυπα, Υρόγραμμα, Ππλοκ, Χτυλό, Pin, Ξαπζλο και T-shirt)

Β. ΑΚΘΡΑ 23/9/2015
Χτισ 23 Χεπτεμβρίου και ϊρα 12:25 μ.μ. – 13:10 μμ. ςτον Υολυχϊρο Gazarte (Βουτάδων 3234, Γκάηι), o OKANA διοργάνωςε Χυνζντευξθ Ψφπου, με ςκοπό τθν παρουςίαςθ του
2ιμερου Φεςτιβάλ Ηωισ, που κα πραγματοποιοφνταν π ςτθν Ακινα ςτισ 25 & 26
Χεπτεμβρίου 2015.
Χε επίπεδο προςζλκυςθσ ΠΠΕ ζγιναν όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ αφοφ προςκλικθκαν
περιςςότεροι από 800 διαμορφωτζσ κοινισ γνϊμθσ, δθμοςιογράφοι που καλφπτουν
κζματα ΣΞΑΡΑ – Ωπουργείου Ωγείασ και Υολιτιςτικά κζματα, ΠΠΕ και ςυναρμόδιοι φορείσ
.και παρευρζκθκαν 45 άτομα (εκπρόςωποι και ςτελζχθ ςυναρμόδιων φορζων,
Δθμοςιογράφοι – Π.Π.Ε. εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ, καλλιτζχνεσ κ.ά.)
Θ τθλεοπτικι κάλυψθ ζγινε από τo Kontra Channel.
Χυνολικά καταγράφθκαν 49 δθμοςιεφςεισ ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα.
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Χτθ ςυνζντευξθ τφπου υπιρχαν τα απαραίτθτα υλικά ςιμανςθσ (κατευκυντιριεσ Αφίςεσ ,
(3) Rollup Banner, ( 3)Plexi glass Σμιλθτϊν
Ψζλοσ, ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ διανεμικθκε ενθμερωτικό & προωκθτικό υλικό
Χυγκεκριμζνα διανεμικθκε : 1 Υάνινθ τςάντα που περιελάμβανε: Σδθγό, Folder,
Ενθμερωτικά Ζντυπα, Υρόγραμμα, Ππλοκ, Χτυλό, Pin, Ξαπζλο και T-shirt)
Συμπεραςματικά

(και για

τισ

δφο

(2)

Χυνεντεφξεισ

Ψφπου)

αξιολογείται,

ότι

πραγματοποιικθκαν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ προετοιμαςίασ και προςζλκυςθσ
διαμορφωτϊν κοινισ γνϊμθσ (αποςτολι προςκλιςεων, ανάρτθςθ ςτο site κα) Θ οργάνωςι
τουσ ιταν επαρκισ και οι χϊροι που επιλζχκθκαν ιταν κατάλλθλοι (κεντρικά ςθμεία ,
εφκολθ πρόςβαςθ κ.α) θ δε διαμόρφωςθ τθσ αίκουςασ ιταν λειτουργικά και αιςκθτικά
πολφ ικανοποιθτικι Ωπιρχε υλικοτεχνικι/γραμματειακι υποςτιριξθ ( πρόβλεψθ για
φωτογραφικι κάλυψθ ,υποδοχι, των ςυμμετεχόντων, διανομι ζντυπου υλικοφ κ.α).
Επιπρόςκετα, απεςτάλθςαν εγκαίρωσ τα ςχετικά Δελτία Ψφπου και πραγματοποιικθκε θ
απαραίτθτθ διανομι ενθμερωτικοφ και προωκθτικοφ υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
.Δυςτυχϊσ ,θ ςυμμετοχι των δθμοςιογράφων, ςτθ Χ.Ψ τθσ Ακινασ, ιταν μικρι και αυτό
οφειλόταν ςε εξωγενείσ παράγοντεσ όπωσ: ςτθν Σρκωμοςία τθσ νζασ Ξυβζρνθςθσ και τισ
τελετζσ Υαράδοςθσ-Υαραλαβισ των Ωπουργείων Ωγείασ και Υολιτιςμοφ, που κάλυπταν οι
προςκεκλθμζνοι δθμοςιογράφοι και πραγματοποιοφνταν τθν ίδια ϊρα. Ψο κζμα βζβαια,
απαςχόλθςε τθ δθμοςιότθτα τισ επόμενεσ θμζρεσ με δθμοςιεφματα και ρεπορτάη ςε
Π.Π.Ε. εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ. Επίςθσ ,θ Χ.Ψ τθσ Κεςςαλονίκθσ ,παρόλο που
ςυνζπεςε με εκδθλϊςεισ ςτθ ΔΕΚ και τθ Χυνζντευξθ Ψφπου του κ. Οαφαηάνθ ςτθ
Κεςςαλονίκθ τθν ίδια ϊρα, πραγματοποιικθκε με επιτυχία.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1.1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ Τ1Δ6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ
WEBSITE ΣΟΤ OKANA
ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΑ ΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟΥ
To ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του web-site του OKANA εμπεριζχει κλίμακα
βακμολόγθςθσ από το 1- 7.
Σι βακμολογίεσ 5,6,7 κεωροφνται κετικζσ ,με μζγιςτθ κετικι τιμι τον αρικμό 7.
Σι βακμολογίεσ 1,2,3 κεωροφνται αρνθτικζσ ,με μζγιςτθ αρνθτικι τιμι τον αρικμό 1.
Θ βακμολογία 4 κεωρείται «μζτρια».
Επιςθμαίνεται ,ότι ςτο τελευταίο πεδίο του ερωτθματολογίου με τίτλο « Συνολικι
εντφπωςθ» και ςτο ςχετικό υποερϊτθμα (23) «Χυνολικι άποψθ για τον δικτυακό τόπο»
υπάρχει αντίςτοιχθ κλίμακα βακμολόγθςθσ από το 1-7
Σι βακμολογίεσ 1,2,3 (κεωροφνται κετικζσ (με μζγιςτθ κετικι τιμι (άριςτα) τον αρικμό 1
Σι βακμολογίεσ 5,6,7 κεωροφνται αρνθτικζσ ,με μζγιςτθ αρνθτικι τιμι τον αρικμό 7 .
Θ βακμολογία 4 , κεωρείται μζτρια
ΓΕΡΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ
Ψα ςυγκεκριμζνο Ζντυπο , ςυμπλιρωςαν ςυνολικά 8 άτομα . Ψθν Σμάδα των ερωτθκζντων
αποτζλεςαν ςτελζχθ διαφόρων υπθρεςιϊν του ΣΞΑΡΑ κακϊσ και εξωτερικοί χριςτεσ του
site
Από τθν επεξεργαςία των ςυμπλθρωμζνων Εντφπων προζκυψαν τα παρακάτω :
Ρεδίο 1 « Ευκολία Χριςθσ και Λειτουργίασ»
Σι ερωτθκζντεσ, ςτθν πλειονότθτά τουσ , βακμολογοφν πολφ κετικά (6) ζωσ πάρα πολφ
κετικά(7) όλα τα υποερωτιματα του ςυγκεκριμζνου πεδίου
Κετικά (5) αξιολογοφνται από δφο ερωτθκζντεσ τα υποερωτιματα που ςχετίηονται α) με
τθν αίςκθςθ τθσ επάρκειασ β) με το εάν θ ιςτοςελίδα προκαλεί µία ευχάριςτθ και κετικι
εµπειρία.
Αρνθτικά με βακμολογία (2-3) αξιολογοφνται από ερωτθκζντα τα υποερωτιματα του
πεδίου που αφοροφν α)ελκυςτικι εμφάνιςθ) Εάν θ αλλθλεπίδραςι του χριςτθ µε το
δικτυακό τόπο είναι κατανοθτι και αποςαφθνιςμζνθ γ) εάν θ ςχεδίαςθ τθσ είναι κατάλλθλθ
του τφπου του δικτυακοφ τόπου δ)εάν ιςτοςελίδα αποπνζει μια αίςκθςθ επάρκειασ και ε)
εάν θ ιςτοςελίδα προκαλεί µία ευχάριςτθ και κετικι εµπειρία.
Ρεδίο 2 «Ροιότθτα Ρλθροφοριϊν»
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Σι ερωτθκζντεσ ςτθν πλειονότθτά τουσ αξιολογοφν πολφ κετικά ( 6) ζωσ πάρα πολφ κετικά
(7) όλα τα υποερωτιματα του ςυγκεκριμζνου πεδίου
Κετικά (5) αξιολογοφνται από τρεισ ερωτθκζντεσ ,τα υποερωτιματα που αφοροφν ςτο εάν
α) Υαρζχει ακριβι ενθμζρωςθ β) Υαρζχει επίκαιρεσ πλθροφορίεσ
Αρνθτικά με βακμολογία (2-3) αξιολογοφνται από ερωτθκζντα τα υποερωτιματα του
πεδίου που αφοροφν εάν α) Υαρουςιάηει με το ςωςτό τρόπο τισ πλθροφορίεσ β) Υαρζχει
κατανοθτζσ πλθροφορίεσ γ) εάν παρζχει ακριβι ενθμζρωςθ
Ρεδίο 3 «Ροιότθτα αλλθλεπίδραςθσ»
Κετικά (5) αξιολογοφν οι ερωτθκζντεσ ςτθν πλειονότθτά τουσ όλα τα υποερωτιματα, του
πεδίου εκτόσ των υποερωτθμάτων που αναφζρονται α) ςτο βακμό εξατομίκευςθσ β) ςτθ
διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ με τον οργανιςμό γ)τθν αίςκθςθ ςυμμετοχισ ςε μια
κοινότθτα, τα οποία αξιολογοφνται από τθν πλειονότθτα των ερωτθκζντων μζτρια (4)
Ρεδίο 4 «Συνολικι εντφπωςθ»
Χτθν πλειονότθτά τουσ οι ερωτθκζντεσ εκφράηουν ότι θ ςυνολικι άποψι τουσ για τον
δικτυακό τόπο είναι πολφ κετικι (2) ζωσ άριςτθ (1)
Δφο ερωτθκζντεσ εκφράηουν ότι θ ςυνολικι άποψι τουσ είναι αρνθτικι (6)
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ
Τπωσ προκφπτει από τα προαναφερόμενα αποτελζςματα θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων
αξιολογεί


Υολφ (6) ζωσ πάρα πολφ κετικά (7) όλα τα υποερωτιματα των πεδίων του
ερωτθματολογίου



Ψο Υεδίο 3 που αναφζρεται ςτθν ποιότθτα αλλθλεπίδραςθσ αξιολογείται μζτρια (4)
ζωσ κετικά (από τθν πλειονότθτα των ερωτθκζντων) και κα μποροφςαν να γίνουν
κάποιεσ βελτιϊςεισ μελλοντικά



Θ ςυνολικι εντφπωςθ των ερωτθκζντων (ςτθν πλειονότθτά τουσ) για το δικτυακό
τόπο είναι πολφ κετικι (2) ζωσ άριςτθ (1)



Θ άποψθ (ςυνολικι) του Εξωτερικοφ Αξιολογθτι για το δικτυακό τόπο είναι πολφ
κετικι (2)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΨΝ
ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΤΝΨΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΨΜΗ
Χτo πλαίςιοo υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου Ωποζργου, διενεργικθκαν δφο (2) Ζρευνεσ
Ξοινισ Γνϊμθσ, που ςυνζβαλαν ςτον εντοπιςμό -ποςοτικά και ποιοτικά- του βακμοφ
ενθμζρωςθσ, γενικά τθσ κοινισ γνϊμθσ, αλλά και ενόσ περιςςότερο εξειδικευμζνου κοινοφ,
όςον αφορά ςτο κρίςιμο και ευαίςκθτο κζμα των εξαρτιςεων, με γνϊμονα πάντα τισ
ανάγκεσ του ΣΞΑΡΑ.
Σι ζρευνεσ διενεργικθκαν από τθν ΕΨΑΛΦΕΛΑ METRON ANALYSIS θ οποία είναι
Εξειδικευμζνθ ανεξάρτθτθ εταιρεία Ερευνϊν/Δθμοςκοπιςεων, μζλοσ του ΧΕΔΕΑ και τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ζρευνασ Αγοράσ (ESOMAR).
Α. Ροιοτικι Ζρευνα (4 ομαδικζσ ςυηθτιςεισ, βάςει ειδικοφ Σδθγοφ Χυηιτθςθσ Focus
Groups, από ειδικευμζνουσ ψυχολόγουσ τθσ εταιρείασ).
Θ ζρευνα διενεργικθκε ςτισ 11 – 17 Λουνίου 2015 και το δείγμα αποτελοφςαν α)Ρζοι
άνδρεσ και γυναίκεσ θλικίασ 18-28 ετϊν β) Γονείσ 35+ παιδιϊν θλικίασ 15-25 ετϊν Τλοι οι
ςυμμετζχοντεσ ιταν κάτοικοι του ευρφτερου πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Ακθνϊν –
Υειραιά. Σ αρικμόσ των ερωτθκζντων ιταν ςυνολικά 40 άτομα (7-10 άτομα ςε κάκε
ομαδικι ςυηιτθςθ (typical focus group).)
Θ διάρκεια των ςυνεντεφξεων /ςυηθτιςεων ιταν 2.5 ϊρεσ (maximum) ζκαςτθ.
Ψα κυριότερα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ανά κεματικό άξονα μποροφν να ςυνοψιςτοφν
ωσ εξισ :

1. Το πλαίςιο & θ ενθμζρωςθ


Θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ ουςίεσ και τθ χριςθ τουσ είναι ωσ επί το
πλείςτον πακθτικι και όχι ενεργθτικι.



Θ πρόςλθψθ πλθροφοριϊν που προςφζρονται εξαρτάται από το βακμό
ςτον οποίο κάποιοσ νοιϊκει ότι τον αφορά ι όχι.



Θ απουςία ςυςτθματικισ και ςυντονιςμζνθσ ενθμζρωςθσ από ζνα κεςμικό
πλαίςιο (πολιτεία, ςχολείο) ζχει μεταφζρει τθν ευκφνθ τθσ ενθμζρωςθσ
των νεότερων ςχεδόν αποκλειςτικά ςτουσ γονείσ.
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Οόγω ψυχολογικϊν μθχανιςμϊν άμυνασ αλλά και κουλτοφρασ γενικότερα,
οι ουςίεσ και θ χριςθ τουσ, δεν προςεγγίηονται ςε ζνα προλθπτικό
επίπεδο/ ςτάδιο.

2. Χριςθ ουςιϊν και χριςτεσ


Θ αντίλθψθ των ουςιϊν μζςα από ζνα ςυνεχζσ μεταφζρεται και ςτθν
αντίλθψθ των χρθςτϊν αυτϊν των ουςιϊν.



Σι ουςίεσ χαρακτθρίηουν το χριςτθ και κυριαρχοφν ςτθ γενικότερθ
αντίλθψθ και ςτάςθ απζναντί του.



Θ ςτάςθ και θ επικυμθτι αντιμετϊπιςθ γίνονται ςχεδόν αυτόματεσ
(προκαταλιψεισ) με ςυνζπειεσ ωσ προσ τθν εν δυνάμει εγγφτθτά μου προσ
αυτόν.



Θ περικωριοποίθςθ, από τθν πλευρά του μθ χριςτθ, εδράηεται κυρίωσ ςτο
φόβο.

Υαράλλθλα,

το

ςυνεχζσ

αυτό

ορίηει

και

το

επίπεδο

αντιλαμβανόμενου ελζγχου τόςο από τθν πλευρά του χριςτθ όςο και του
μθ χριςτθ

3. Αντιμετϊπιςθ


Ωπάρχει γενικι ςυμφωνία τθσ μθ ποινικοποίθςθσ του χριςτθ – απουςία
μίασ τιμωρθτικισ ςτάςθσ απζναντί του.



Σ χριςτθσ γίνεται κυρίωσ αντιλθπτόσ ωσ ζνασ «αςκενισ» που χριηει
βοικειασ.

4. Εικόνα ΟΚΑΝΑ


Σ ΣΞΑΡΑ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τθν παροχι κεραπείασ με
υποκατάςτατο – με τθ Πεκαδόνθ.



Θ μεκαδόνθ δεν γίνεται αντιλθπτι οφτε ωσ κεραπεία αλλά οφτε και ωσ
μζροσ μίασ πιο ολοκλθρωμζνθσ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ, με αποτζλεςμα
να κεωρείται ωσ απλά μία αντικατάςταςθ μίασ παράνομθσ ουςίασ από ζνα
νόμιμο φάρμακο.
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Θ ςφνδεςθ με τθ μεκαδόνθ και κατ’ επζκταςθ με τθν θρωίνθ και τουσ
χριςτεσ αυτισ, ενδεχομζνωσ ςυμβάλει ςε μία «περικωριοποίθςθ» και του
οργανιςμοφ, κατ’ αναλογία των χρθςτϊν θρωίνθσ.



Τπωσ θ χριςθ θρωίνθσ ζρχεται να ορίςει τθν ταυτότθτα του χριςτθ και να
επιςκιάςει κάκε άλλθ διάςταςθ τθσ προςωπικότθτάσ/ πορείασ του, ζτςι και
θ μεκαδόνθ κυριαρχεί ςτθν εικόνα του ΣΞΑΡΑ και ορίηει τθ δράςθ και το
ζργο του.

5. Στακμόσ εποπτευόμενθσ χριςθσ


Βαςικό δίπολο ςτθν αντίλθψθ των ουςιϊν αποτελεί θ νομιμότθτά τουσ,
διαχωρίηοντάσ αυτζσ ςε νόμιμεσ και παράνομεσ ουςίεσ.



Υαράλλθλα, οι παράνομεσ ουςίεσ γίνονται αντιλθπτζσ και ωσ πιο βαριζσ και
επικίνδυνεσ οδθγϊντασ το χριςτθ ςε απϊλεια ελζγχου τθσ ηωισ του κακϊσ
και ςε περικωριοποίθςθ από το κοινωνικό ςφνολο.



Χε ζνα πρϊτο επίπεδο ο «ςτακμόσ εποπτευόμενθσ χριςθσ» γίνεται
αντιλθπτόσ και ωσ μία προςταςία μίασ παράνομθσ κατάςταςθσ, γεγονόσ
που δφςκολα ςυνδζεται με τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.



Πε βάςθ τθν ιδθ υπάρχουςα εικόνα του ΣΞΑΡΑ, θ λειτουργία ενόσ τζτοιου
ςτακμοφ ενδεχομζνωσ ενιςχφςει τθ ςφνδεςι του με τουσ χριςτεσ θρωίνθσ
και αυτό μζςα από μία δομι που δεν γίνεται αντιλθπτι ωσ κεραπευτικι.

Β. Ροςοτικι Ζρευνα: (computer assisted τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ – CATI)
Θ ζρευνα πεδίου(τθλεφωνικι ζρευνα απόψεων για τθ χριςθ ουςιϊν και τουσ χριςτεσ)
διεξιχκθ από 22-26/09/2015 Για τθν επιλογι του δείγματοσ χρθςιμοποιικθκε τυχαία
δειγματολθψία από αρχείο τθλεφωνικϊν αρικμϊν . Ψο μζγεκοσ του δείγματοσ ανζρχεται ςε
1201 άτομα θλικίασ 18-65 ετϊν που κάτοικοι των μεγάλων αςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ
:Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Υάτρα, Οάριςα, Θράκλειο ,Λωάννινα) Θ διάρκεια των τθλεφωνικϊν
ςυνεντεφξεων 12 λεπτά (maximum)
Ψο δείγμα ςτακμίςτθκε εκ των υςτζρων ωσ προσ το φφλο, θλικία και περιοχι κατοικίασ.
Ψα κυριότερα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ανά κεματικό άξονα μποροφν να ςυνοψιςτοφν
ωσ εξισ :
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1. Ρθγζσ ενθμζρωςθσ για το ηιτθμα των ναρκωτικϊν


Ψο Internet και θ τθλεόραςθ αποτελοφν τισ κυριότερεσ πθγζσ ενθμζρωςθσ
για το ηιτθμα των ναρκωτικϊν με ποςοςτά 57,5% και 49,0% αντίςτοιχα.
Ακολουκοφν με πολφ μικρότερα ποςοςτά οι εφθμερίδεσ και οι φίλοι.

2. Το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν ςτθ διάρκεια τθσ κρίςθσ


Υάνω από ζνασ ςτουσ δυο (ποςοςτό 53,6%) πιςτεφει ότι το πρόβλθμα των
ναρκωτικϊν ζχει αυξθκεί ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ ςτθ χϊρα μασ. Χτουσ
ςυνταξιοφχουσ το ποςοςτό αυτό ξεπερνά το 65%

3. Στάςθ & Απόψεισ για τθ Χριςθ και τουσ Χριςτεσ
3.1 Άποψθ για τθ νομιμοποίθςθ όλων των ναρκωτικϊν ουςιϊν


Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερωτϊμενων (ποςοςτό 92,1%) διαφωνεί με τθ
νομιμοποίθςθ όλων των ναρκωτικϊν ουςιϊν

3.2 Άποψθ για τθ νομιμοποίθςθ μόνο τθσ κάνναβθσ


Ωςτόςο 1 ςτουσ 3 (ποςοςτό 35,2%) ςυμφωνεί με τθ νομιμοποίθςθ μόνο τθσ
κάνναβθσ. Χτουσ φοιτθτζσ το αντίςτοιχο ποςοςτό αγγίηει το 46,1%

3.3 Ροινικι και κεραπευτικι διάςταςθ


Θ ποινικοποίθςθ τθσ χριςθσ ‘Οριςμζνοι λζνε ότι κα πρζπει να επιβάλλονται ποινζσ



ςτουσ 5 (ποςοςτό 80,7%) πιςτεφουν ότι δε κα πρζπει να επιβάλλονται ποινζσ
φυλάκιςθσ ςτουσ χριςτεσ ναρκωτικϊν ουςιϊν.

3.4 Άποψθ για τθ κεραπεία από τθν εξάρτθςθ από τα ναρκωτικά


Θ πλειοψθφία των ερωτϊμενων (ποςοςτό 86,2%) πιςτεφει ότι θ εξάρτθςθ από τα
ναρκωτικά κεραπεφεται. Χτουσ νζουσ 18-24 ετϊν και ςτουσ φοιτθτζσ το ποςοςτό
αυτό φτάνει το 92%

3.5 Άποψθ για τθν πρόςβαςθ των εξαρτθμζνων από ναρκωτικά ςε κεραπεία


Χχεδόν όλοι (ποςοςτό 97,4%) κεωροφν ότι θ πρόςβαςθ ςε κεραπεία των
εξαρτθμζνων από ναρκωτικά αποτελεί κεμελιϊδεσ δικαίωμα

3.6 Απόψεισ και ςτάςεισ για τθ χριςθ ουςιϊν και τουσ χριςτεσ
Σι χριςτεσ ναρκωτικϊν πρζπει να αντιμετωπίηονται ςαν αςκενείσ (82,1 %)
Σι χριςτεσ ναρκωτικϊν είναι απρόβλεπτοι (68,1%)
Σι χριςτεσ ναρκωτικϊν ζχουν αδφναμο χαρακτιρα (68,0 %)
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Θ περιςταςιακι χριςθ ναρκωτικϊν είναι εξ ίςου ςοβαρι με τθν εξάρτθςθ από ναρκωτικά
(62,9 %)
Σι χριςτεσ ναρκωτικϊν είναι επικίνδυνοι (48,9 %)
Σι χριςτεσ ναρκωτικϊν βλάπτουν μόνο τον εαυτό τουσ και όχι τουσ άλλουσ (31,9%)
Δεν είναι επικίνδυνο να κάνει κανείσ χριςθ μαριχουάνασ ι χαςίσ περιςταςιακά (25,2 %)
3.7 Άποψθ για τθ χοριγθςθ υποκατάςτατων


Υάνω από 6 ςτουσ 10 (ποςοςτό 64,2%) κεωροφν ότι κα πρζπει να υπάρχει
δυνατότθτα υποκατάςτατων, ςε όποιον το επικυμεί. Ωςτόςο ςτουσ νζουσ 18-24
ετϊν το ποςοςτό διαφωνίασ αγγίηει το 44,5%

3.8 Κοινωνικι αποδοχι εξαρτθμζνων ατόμων
Κα μποροφςα να δουλεφω με ζνα άτομο με ςωματικι αναπθρία ( 93,9 %)
Κα μποροφςα να δουλεφω με ζναν αποφυλακιςμζνο (60,8 %)
Κα μποροφςα να ζχω φίλο ζνα εξαρτθμζνο άτομο από ναρκωτικά (46,2 %)
Κα μποροφςα να δουλεφω με ζναν αλκοολικό (31,6 %)
Κα μποροφςα να δουλεφω με ζναν εξαρτθμζνο από ναρκωτικά (30,9 %)
Κα μποροφςα να δουλεφω με ζναν ψυχικά αςκενι ( 28,4 %)

4. Αναγνωριςιμότθτα & Εικόνα ΟΚΑΝΑ
4.1 Αυκόρμθτθ αναγνωριςιμότθτα φορζων


Υάνω από ζνασ ςτουσ 2 (ποςοςτό 52,5%) αναφζρει αυκόρμθτα τον ΣΞΑΡΑ ωσ τον
φορζα που αςχολείται με τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ των ναρκωτικϊν.
Ακολουκεί ο ΞΕΚΕΑ με μεγάλθ ωςτόςο διαφορά.

4.2 Συνολικι αναγνωριςιμότθτα ΟΚΑΝΑ-ΚΕΚΕΑ


Θ ςυνολικι αναγνωςιμότθτα ,τόςο του ΣΞΑΡΑ όςο και του ΞΕΚΕΑ είναι
πλειοψθφικι και μάλιςτα ςτθν περίπτωςθ του ΣΞΑΡΑ φτάνει το 95,4%

4.3 Familiarity


Υαρόλο που και οι δυο φορείσ ςθμειϊνουν πλειοψθφικι αναγνωριςιμότθτα ,το
ποςοςτό όςων δθλϊνουν ότι ζχουν άποψθ για κάκε ζναν από αυτοφσ δεν είναι
ανάλογα μεγάλο. 2 ςτουσ 5 (ποςοςτό 39,2%) ζχουν άποψθ για τον ΣΞΑΡΑ ενϊ για
τον ΞΕΚΕΑ το αντίςτοιχο ποςοςτό μόλισ που ξεπερνά το 30%
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5. Εικόνα ΟΚΑΝΑ
Σ ΣΞΑΡΑ είναι μια δθμόςια υπθρεςία (63,8 %)
Σ ΣΞΑΡΑ ζχει ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ μείωςθ του προβλιματοσ των ναρκωτικϊν ςτθ
χϊρα μασ (56,4 %)
Σ ΣΞΑΡΑ καλφπτει με τισ υπθρεςίεσ του όλο το φάςμα φροντίδασ για τισ εξαρτιςεισ
(πρόλθψθ, κεραπεία, επανζνταξθ ( 52,3 %)
Σ ΣΞΑΡΑ ζχει μονάδεσ κεραπείασ ςε πολλζσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ( 49,9 %)
Σ ΣΞΑΡΑ λειτουργεί κεραπευτικά προγράμματα μόνο με υποκατάςτατα (δθλαδι με
φαρμακευτικζσ ουςίεσ που υποκακιςτοφν τθν θρωίνθ, όπωσ μεκαδόνθ/βουπρενοφρίνθ)
(47,2 %)

6. Χϊροι εποπτευόμενθσ χριςθσ


Χχεδόν 6 ςτουσ 10 (ποςοςτό 59,6%) ςυμφωνοφν με τθ λειτουργία «χϊρων
εποπτευόμενθσ

χριςθσ»

ςτθ

χϊρα

μασ.

Χτουσ

διαφωνοφντεσ

ωςτόςο

ςυγκαταλζγονται οι νζοι 18-24 ετϊν με ποςοςτό 53%
6.1 Άποψθ για τθ λειτουργία χϊρων εποπτευόμενθσ χριςθσ ςτθν περιοχι τουσ



Θ πλειοψθφία (ποςοςτό 86,8%) όςων ςυμφωνοφν ι είναι ουδζτεροι με τθ
λειτουργία χϊρων εποπτευόμενθσ χριςθσ ςτθ χϊρα φαίνεται ότι δε κα είχαν
πρόβλθμα με τθ λειτουργία των ςυγκεκριμζνων χϊρων ςτθν περιοχι τουσ
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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ SITE ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Σκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του ςυγκεκριμζνου site ιταν θ ςυγκζντρωςθ και θ παροχι
διαδικτυακά, όλου του υλικοφ που παραγόταν ςτο πλαίςιο τθσ καμπάνιασ.


ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ

Domain Name
Ψο ςυγκεκριμζνο Site εμπεριζχεται και ςτον επίςθμο δικτυακό τόπο του ΣΞΑΡΑ, εντοφτοισ
λειτουργεί και αυτόνομα, κακϊσ είναι προςβάςιμο και απευκείασ με δικό του url:
www.okanacampaign2015.gr

Ψο περιεχόμενο του site περιλαμβάνει τα εξισ:


«Ψαυτότθτα» του ΣΞΑΡΑ (profile, προγράμματα/δράςεισ, δομζσ κλπ)



Ανακοίνωςθ-προβολι των Road Shows, των Θμερίδων και των Χυνεντεφξεων
Ψφπου



Δθμοςιότθτα για τα Φεςτιβάλ (εκδθλϊςεισ, πρόγραμμα κλπ)



Υαρουςίαςθ-διάκεςθ του ςυνόλου του ενθμερωτικοφ υλικοφ (Δ.Ψ ./ενθμερωτικά
κείμενα, ζντυπα, φωτογραφίεσ, videos κλπ)
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ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΨΝ ΣΑ ΜΕΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ
(FACEBOOK, TWITTER , HASHTAG),
Πε ςκοπό τθν προβολι των δράςεων /ενεργειϊν τθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ ζγινε ευρεία
χριςθ των μζςων κοινωνικι; δικτφωςθσ (social media)
ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΕΓΑΛΕΛΩΝ
A .Facebook
Διαμόρφωςθ ςελίδασ – Facebook Page, ωσ τθ μεγαλφτερθ -ζωσ ςιμερα- social media
κοινότθτα ςτον κόςμο.
B. Άνοιγμα Λογαριαςμοφ – Twitter Account.
Γ.Δθμιουργία hashtag

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ
Υαρατίκενται τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ ενζργειασ
Α. FACEBOOK LINK: https://www.facebook.com/OKANACampaign2015?fref=ts
Β. TWITTER LINK: https://twitter.com/OKANACampaign
Γ. ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ hashtag
1. #okana
2. #OKANACampaign2015
3. #international_day_against_drugs
4. #okana_RoadShow_Iraklio23_6_2015
5. #okana_RoadShow_Patras25_6_2015
6. #okana_RoadShow_Komotini27_6_2015
7. #okana_Roadshow_Larisa29_6_2015
8. #okana_RoadShow_Giannena26_6_2015

Γ.1 ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ HASHTAG για τα Φεςτιβάλ


#festivalOKANA
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ΣΟΦΕΤΜΕΝΕ ΠΡΟΨΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
ΘΜΕΛΔΕΣ
1. Διοργάνωςθ Θμερίδασ «ΜΜΕ & Εξαρτιςεισ» (25.06.15)
Χτισ 25θ Λουνίου 2015 ( με αφορμι τθν Υαγκόςμια Θμζρα Ξατά των Ραρκωτικϊν
26/6/2015) πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα , ςτο ενοδοχείο Divani Caravel (Αίκουςα
Athens View) Θμερίδα του ΣΞΑΡΑ με κζμα «ΜΜΕ & Εξαρτιςεισ».
Χτθν Θμερίδα προςκλικθκαν : περιςςότεροι από 500 (διαμορφωτζσ κοινισ γνϊμθσ,
δθμοςιογράφοι, ΠΠΕ, ειδικζσ ομάδεσ ςτόχου και ςυναρμόδιοι φορείσ και παρευρζκθκαν
70 άτομα (εκπρόςωποι και ςτελζχθ ςυναρμόδιων φορζων, Δθμοςιογράφοι – Π.Π.Ε.
εκνικισ εμβζλειασ, κακθγθτζσ και φοιτθτζσ από Χχολζσ Δθμοςιογραφίεσ και Π.Π.Ε. κ.α.)
Θ Θμερίδα αυτι αποτζλεςε ευκαιρία άμεςθσ επικοινωνίασ του ΣΞΑΡΑ με τθν ειδικι ομάδαςτόχου, κακϊσ και τθσ Διοίκθςθσ του Σργανιςμοφ με τουσ εκπροςϊπουσ των άλλων
ςυναρμόδιων φορζων και με τουσ άμεςα ενδιαφερομζνουσ δθμοςιογράφουσ εκπροςϊπουσ των Π.Π.Ε., προκειμζνου να ενθμερωκοφν ουςιαςτικά για το κζμα των
Εξαρτιςεων και τθν επικοινωνία.
Υαράλλθλα ςτθν εκδιλωςθ ζγινε ουςιαςτικι προβολι του «Οδθγοφ για τθν ζγκυρθ
παρουςίαςθ κεμάτων ςχετικά με τα ναρκωτικά» ςτουσ δθμοςιογράφουσ και διαμορφωτζσ
κοινισ γνϊμθσ, προκειμζνου να αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο, το οποίο παρζχει
ζγκυρεσ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ πλθροφορίεσ, δοςμζνεσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να
είναι κατανοθτζσ και διαφωτιςτικζσ ςτθν προςπάκεια αξιόπιςτθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ.
Ψο πρόγραμμα τθσ Θμερίδα ιταν το παρακάτω:
Ζναρξθ Εργαςιϊν: 12:00 μμ.
Χαιρετιςμοί Επιςιμων: 12:15-12:30 μμ.
Εναρκτιρια Σμιλία: 12:30 μμ.
Ψθν ζναρξθ τθσ Εκδιλωςθσ κιρυξε ο κ. Ευάγγελοσ Ξαφετηόπουλοσ, Ρευρολόγοσ Ψυχίατροσ, Υρόεδροσ Δ.Χ. του ΣΞΑΡΑ, ο οποίοσ αναφζρκθκε ςτθν ανάγκθ αλλαγισ τθσ
μζχρι ςιμερα πολιτικισ.
Χτθ ςυνζχεια ακολοφκθςαν ομιλίεσ από τουσ::


κ. Γιϊργο Υλειό, Ξακθγθτι & Υρόεδρο του Ψμιματοσ Επικοινωνίασ και Π.Π.Ε. του
Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν (12:30 μ.μ.)



κα Ρανά Ρταουντάκθ, Δθμοςιογράφο, Εκπρόςωπο τθσ ΕΧΘΕΑ 13:00 μ.μ
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κα Οίνα Υλαγιανάκου, Ωπεφκυνθ Ψμιματοσ Διεκνϊν & Δθμοςίων Χυνεργαςιϊν του
ΣΞΑΡΑ13:15 μ.μ.:

Πετά το πζρασ των ομιλιϊν ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και ζγιναν παρεμβάςεισ από
παρευριςκόμενουσ.
Ψζλοσ, παρατζκθκε Ελαφρφ Γεφμα: 14:00 μ.μ.
Ψισ εργαςίεσ τθσ Θμερίδασ, τίμθςαν με τθν παρουςία και τισ ομιλίεσ τουσ, οι κ.κ.
Υαναγιϊτθσ Ξουρουμπλισ, Ωπουργόσ Ωγείασ και Γιάννθσ Υανοφςθσ, Αναπλθρωτισ
Ωπουργόσ Υροςταςίασ του Υολίτθ, κακϊσ και θ Δρ. Χριςτίνα ΥαπουτςοποφλουΔιαμαντοποφλου, Εκνικι Χυντονίςτρια για τθν Αντιμετϊπιςθ των Ραρκωτικϊν.
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΘΜΕΛΔΑΣ
Πε ςκοπό τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ διοργάνωςθσ Θμερίδασ αλλά και των αποτελεςμάτων
αυτισ πραγματοποιικθκαν ανά κατθγορία ενεργειϊν τα παρακάτω :
Αποςτολι Ρροςκλιςεων


Υραγματοποιικθκαν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ Θμερίδασ
(αποςτολι ζντυπων και θλεκτρονικϊν προςκλιςεων Απεςτάλθςαν περιςςότερεσ
από

500

θλεκτρονικζσ

Υροςκλιςεισ

ςε

διαμορφωτζσ

κοινισ

γνϊμθσ,

δθμοςιογράφουσ, ΠΠΕ, ειδικζσ ομάδεσ ςτόχου και ςυναρμόδιουσ φορείσ.
Δελτία Τφπου


Δ.Τ. Ανακοίνωςθσ τθσ Θμερίδασ.



Δ.Τ. Απολογιςμοφ τθσ Θμερίδασ.

(Ψο Δ.Ψ. Απολογιςμοφ περιελάμβανε και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ του Ωπουργοφ Ωγείασ, κ. Υ.
Ξουρουμπλι, του Αναπλθρωτι Ωπουργοφ Υροςταςίασ του Υολίτθ, κ. Γ. Υανοφςθ, κακϊσ και
τθσ Εκνικισ Χυντονίςτριασ για τθν Αντιμετϊπιςθ των Ραρκωτικϊν, Δρ. Χ. ΥαπουτςοποφλουΔιαμαντοποφλου.)
Αναρτιςεισ Υλικοφ


Χτο site του ΣΞΑΡΑ & ΣΞΑΡΑ Campaign 2015:Δ.Ψ. Απολογιςμοφ τθσ Θμερίδασ)



Χτθ ςελίδα του ΣΞΑΡΑ Campaign 2015 του Facebook και το λογαριαςμό Twitter του
ΣΞΑΡΑ Campaign 2015- Αποςπάςματα ομιλιϊν, φωτογραφίεσ και δθμοςιεφματα
από τθν Θμερίδα

Υλικά Σιμανςθσ – Σκθνικά
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Ξατευκυντιριεσ Αφίςεσ και Stand Χιμανςθσ



Rollup Banner 150x290cm:1



Χκθνικό Αίκουςασ: 1



Plexi glass Σμιλθτϊν: 4

Διανομι Υλικοφ
Υάνινθ τςάντα θ οποία περιείχε τον Σδθγό, Folder, Ενθμερωτικά Ζντυπα ,Υρόγραμμα
Εργαςιϊν, Ππλοκ,
Χτυλό και Pin.


Υοςότθτα: 150 τμχ

Επιλεκτικι Διανομι ςε Δθμοςιογράφουσ


Ξαπζλα: 25 τμχ



T-shirt: 40 τμχ

Δθμοςιογραφικι Κάλυψθ
Χτθν εκδιλωςθ παρευρζκθςαν δθμοςιογράφοι από Π.Π.Ε. εκνικισ εμβζλειασ και τον
ειδικό τφπο. Θ τθλεοπτικι κάλυψθ τθσ Θμερίδασ ζγινε από τθν ΕΦΨ - Δθμόςια Ψθλεόραςθ.
ΧΘΠΕΛΩΧΘ: Ψο κζμα -δεδομζνων των αναπάντεχων εξελίξεων και τθν αλλαγι ςτθν agenda
τθσ επικαιρότθτασ λόγω των κρίςιμων πολιτικϊν ειδιςεων- απαςχόλθςε τθ δθμοςιότθτα τισ
επόμενεσ θμζρεσ με δθμοςιεφματα και ρεπορτάη ςε Π.Π.Ε. εκνικισ και περιφερειακισ
εμβζλειασ.
Δθμοςιεφςεισ
Ξαταγράφθκαν 50 δθμοςιεφςεισ ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα
Αρχείο
Σργάνωςθ του φυςικοφ αρχείου τεκμθρίωςθσ τθσ ενζργειασ (φωτογραφικό υλικό,
δθμοςιεφματα κλπ
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2. ΔΛΟΓΑΝΩΣΘ ΘΜΕΛΔΑΣ με κζμα; «Αντιμετϊπιςθ Διαταραχϊν Χριςθσ Ουςιϊν
ςτο Σφςτθμα Υγείασ». (10/9/2015)
Σ Σργανιςμόσ κατά των Ραρκωτικϊν, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ ΕΧΥΑ «Ξαμπάνια
Ενθμζρωςθσ

για

τισ

Εξαρτιςεισ»

διοργάνωςε

Hμερίδα

με

κζμα:

«Aντιμετϊπιςθ Διαταραχϊν Χριςθσ Συςιϊν ςτο Χφςτθμα Ωγείασ».
H Θμερίδα πραγματοποιικθκε τθν Υζμπτθ 10 Χεπτεμβρίου και ϊρα 10.30 π.μ., ςτο Divani
Caravel (Βας. Αλεξάνδρου 2, Ακινα), αίκουςα Athens View.
Χτθν Θμερίδα προςκλικθκαν περιςςότεροι από 500 (διαμορφωτζσ κοινισ γνϊμθσ,
δθμοςιογράφοι, ΠΠΕ, ειδικζσ ομάδεσ ςτόχου, ιατροί και επαγγελματίεσ του χϊρου Ωγείασ
και Υρόνοιασ, εκπρόςωποι – ςτελζχθ ςυναρμόδιων φορζων) και παρευρζκθκαν 70 άτομα
(εκπρόςωποι και ςτελζχθ ςυναρμόδιων φορζων, Δθμοςιογράφοι – Π.Π.Ε. εκνικισ
εμβζλειασ, ιατροί και επαγγελματίεσ του χϊρου Ωγείασ και Υρόνοιασ κ.ά.)
Ψθν ζναρξθ τθσ Θμερίδασ (11.00 πμ) πραγματοποίθςε ο κ. Ευάγγελοσ Καφετηόπουλοσ,
Ρευρολόγοσ - Ψυχίατροσ, Υρόεδροσ Δ.Χ. ΣΞΑΡΑ ο οποίοσ αναφζρκθκε ςτο νζο πολιτικό
ςτίγμα και τισ προτεραιότθτεσ του Σργανιςμοφ για τθ νζα περίοδο.
Χτθ ςυνζχεια(11.15-11.30) το λόγο πιρε θ κα Πανίνα Ψερηίδου, Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ
ΕΞΨΕΥΡ. Θ κα Ψερηίδου, παρουςίαςε τα διακζςιμα μζχρι ςτιγμισ ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ
τθσ κατάςταςθσ του προβλιματοσ των ναρκωτικϊν ςτθν Ελλάδα, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε
το 2014, τα οποία ςτο ςφνολό τουσ κα παρουςιαςτοφν ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ του 2016.
Σ κ. Ξυριάκοσ Χουλιϊτθσ, Επ. Ξακθγθτισ Υολιτικισ Ωγείασ Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου,
ξεκίνθςε τθν ομιλία του επιςθμαίνοντασ τθν αναγκαιότθτα ςυμμετοχισ τθσ πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν από τθ χριςθ ουςιϊν
Χτθν ομιλία τθσ, θ κα Ξάκια Ρικολάου, Ωπεφκυνθ Πονάδασ Χωματικισ Αποτοξίνωςθσ Detox
του Ψυχιατρικοφ Ροςοκομείου Κεςςαλονίκθσ, αναφζρκθκε ςτθ λειτουργία τθσ μοναδικισ
ςτο είδοσ τθσ ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα Πονάδασ Χωματικισ Αποτοξίνωςθσ του ΨΡΚ.
Χτθν εκδιλωςθ παρουςιάςτθκε και ο επικαιροποιθμζνοσ «Ρρακτικόσ οδθγόσ αναφοράσ
για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ τθσ τοξίκωςθσ και τθσ ςτζρθςθσ».
Υαρουςιάηοντασ τα βαςικά ςθμεία του Σδθγοφ, ο κ. Ξωνςταντίνοσ Ξοκκϊλθσ, (Αν.
Διευκυντισ Εφαρμογισ Υρογραμμάτων ΣΞΑΡΑ) επεςιμανε πωσ αποςκοπεί ςτθν
εξοικείωςθ των κλινικϊν ιατρϊν με τουσ χριςτεσ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν, ςταχυολoγϊντασ
τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ των ςυνδρόμων ςτζρθςθσ και τθσ τοξίκωςθσ ςτο
πλαίςιο τθσ κακθμερινισ κλινικισ πρακτικισ
ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ ΔΘΠΣΧΛΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΘΧ ΘΠΕΦΛΔΑΧ
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Αποςτολι Υροςκλιςεων



Ανάρτθςθ ςτο site του ΣΞΑΡΑ & Ξαμπάνιασ



Αφίςεσ



Υρόγραμμα Θμερίδασ



Δελτίο Ψφπου



Φωτογραφικό Ωλικό



Βεβαιϊςεισ Χυμμετοχισ



Σ Σδθγόσ αναφοράσ υπάρχει ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι

Τον «Οδθγό αναφοράσ για τθν άμεςθ ιατρικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που
ςχετίηονται με τθ χριςθ» μπορείτε να τον βρείτε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
http://www.okanacampaign2015.gr/images/ebooks/OKANA-IATRIKO-HTML/index.html
Ωλικά Χιμανςθσ


Ξατευκυντιριεσ Αφίςεσ και Stand Χιμανςθσ



Rollup Banner (150x290cm): 1



Χκθνικό Αίκουςασ: 1



Plexi glass Σμιλθτϊν: 5

Διανομι ενθμερωτικοφ & προωκθτικοφ υλικοφ


Υάνινθ τςάντα (2 Σδθγοί, Folder, Ενθμερωτικά Ζντυπα, Υρόγραμμα Εργαςιϊν,
Ππλοκ, Χτυλό, Pin, Ξαπζλο και T-shirt): 170 τμχ

Δθμοςιεφςεισ


Ψο κζμα απαςχόλθςε τθ δθμοςιότθτα τισ επόμενεσ θμζρεσ με δθμοςιεφματα και
ρεπορτάη ςε ενθμερωτικά και επιςτθμονικά θλεκτρονικά ΠΠΕ.



Ξαταγράφθκαν 11 δθμοςιεφςεισ ςε θλεκτρονικά μζςα.

3. Ενθμερωτικζσ δράςεισ / ROAD SHOWS
Πε

αφορμι

τθν

26θ

Λουνίου

–

Υαγκόςμια

Θμζρα

Ξατά

των

Ραρκωτικϊν,

πραγματοποιικθκε ςειρά ενθμερωτικϊν δράςεων-Road Shows ςτισ κεντρικζσ πλατείεσ των
5 μεγάλων πόλεων τθσ χϊρασ.
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Σ προγραμματιςμόσ και θ οργάνωςθ των street events περιελάμβανε ειδικό όχθμα-βαν και
ενθμερωτικό περίπτερο-infokiosk, για τθ διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ και αναμνθςτικϊν,
ςφμφωνα πάντα με τισ οδθγίεσ και τισ απαιτιςεισ του ΣΞΑΡΑ
Σι θμερομθνίεσ υλοποίθςθσ των προαναφερόμενων δράςεων ιταν από 23-29 Λουνίου.
Αναλυτικά, οι πόλεισ, οι θμερομθνίεσ και οι τοποκεςίεσ όπου διενεργικθκαν τα Road
Shows, είναι:


Θράκλειο, Ψρίτθ – 23 Λουνίου (Υλατεία Ελευκερίασ)



Ράτρα, Υζμπτθ – 25 Λουνίου (Υλατεία Τλγασ)



Λωάννινα, Υαραςκευι 26 Λουνίου (Ξεντρικι Υλατεία Λωαννίνων *Φολόι+)



Κομοτθνι, Χάββατο – 27 Λουνίου (Ξεντρικι Υλατεία)



Λάριςα, Δευτζρα – 29 Λουνίου (Υλατεία Ψαχυδρομείου)

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ
Κεντρικά Στοιχεία


1 λυόμενο Ενθμερωτικό Υερίπτερο – Infokiosk, διαςτάςεων 6m X 4m,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ειδικϊν stands



Επζνδυςθ οχιματοσ-Van



Αντίςτοιχα ςυνεργεία μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςε 5 πόλεισ

Ρροςκλιςεισ – Επιςτολζσ


Ενθμερωτικζσ Επιςτολζσ απεςτάλθςαν (θλεκτρονικά/ταχυδρομικά) ςτουσ κατά
τόπουσ Διμουσ, για τθ διερεφνθςθ τθσ διακεςιμότθτασ και τθν
παραχϊρθςθ/ενοικίαςθ των χϊρων εγκατάςταςθσ των ενθμερωτικϊν Υεριπτζρων.



5 Ρροςκλιςεισ/Ανακοινϊςεισ (θλεκτρονικζσ/ενθμερωτικά mails) απεςτάλθςαν ςε
δθμοςιογράφουσ και ΠΠΕ τθσ κάκε

Ραραγωγι Υλικϊν


Εικαςτικόσ Χχεδιαςμόσ & Επζνδυςθ Σχιματοσ: 1 εξωτερικι διαφιμιςθ-αφίςα



Εικαςτικόσ/καταςκευαςτικό Χχεδιαςμόσ & Επζνδυςθ Υεριπτζρου – Infokiosk: Banners
(4χρωμία), ςυμπεριλαμβανομζνων των εκτυπϊςεων, των επιμζρουσ υλικϊν και του
μθχανιςμοφ ςτιριξθσ
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Διανομι Υλικοφ (ενημερωτικού & προωθητικού)


Ενθμερωτικά ζντυπα – φυλλάδια: 11.902 τμχ (4πτυχο Υρόλθψθ) – 12.730 τμχ (4πτυχο
γενικό) –21.660 τμχ (3πτυχο γενικό) – 22.200 τμχ (3πτυχο Υρόλθψθ) – 20.000 τμχ (γονείσ)



Αφίςεσ: 445 τμχ



Ξονκάρδεσ-pins: 6.500 τμχ



Ξαπζλα-jockey: 4.615 τμχ



T-shirts: 6.906 τμχ



Χτυλό/μολφβια: 3.475 τμχ

Αποςτολι Δελτίων Τφπου


5 Δ.Ψ. Ανακοίνωςθσ των Ενθμερωτικϊν Δράςεων – Road Shows (ζνα για κάκε περιοχι)



Θλεκτρονικζσ αποςτολζσ ςε περιφερειακά/τοπικά ΠΠΕ

Αναρτιςεισ Υλικοφ


Χτο site δθμοςιότθτασ και ςτθν fb page και το twitter:



Δελτία Ψφπου ανακοίνωςθσ (τθσ κάκε περιοχισ)



Φωτογραφικό υλικό από τα street events

Δθμοςιεφςεισ
23 δθμοςιεφματα γενικά για τα Road Shows
11 δθμοςιεφματα (Θράκλειο)
7 δθμοςιεφματα(Υάτρα)
7 δθμοςιεφματα (Λωάννινα)
5 δθμοςιεφματα (Οάριςα)
3 δθμοςιεφματα (Ξομοτθνι)
Σφνολο: 56 δθμοςιεφματα
Ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν, υπολογίηεται περίπου ςτα 25.000 άτομα.
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ΠΑΡΑΓΨΓΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑ ΜΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΨΗ & ΠΑΡΑΓΨΓΗ
ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟΤ-ΠΡΟΨΘΗΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
Α. ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΚΑΛ ΡΑΑΓΩΓΘ ΤΘΛΕΟΡΤΛΚΟΥ ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ (TV SPOT)
Ξατά τθν υλοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθ; Υράξθσ πραγματοποιικθκε ο Χχεδιαςμόσ και
Υαραγωγι Ψθλεοπτικοφ Πθνφματοσ (TV Spot) για τθν προβολι του ςε τθλεοπτικοφσ
ςτακμοφσ (εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ), ωσ Ξοινωνικό Πινυμα. Ψο κεντρικό κζμα
του spot ιταν «Ωπάρχουν πολλοί τρόποι για να ταξιδζψεισ»
Ψο περιεχόμενο του ΨV SPOT αφοροφςε γενικά ςτθν πρόλθψθ, εςτιάηοντασ ςτθ ςωςτι
αντιμετϊπιςθ και τον περιοριςμό του προβλιματοσ των εξαρτιςεων, μζςα από μια κετικι
και αιςιόδοξθ ματιά, πάντα ςε ςφνδεςθ με τον πολφτιμο ρόλο και τθν εικόνα αξιοπιςτίασ
του ΣΞΑΡΑ.
Ψο δθμιουργικό του spot ιταν το «Αερόςτατο» και οπτικοποίθςθ-αξιοποίθςθ των κεντρικϊν
μθνφματων τθσ καμπάνιασ, ακολουκϊντασ τθν επικοινωνιακι κατεφκυνςθ που είχε
εγκρικεί από τον ΣΞΑΡΑ.
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ
H Υαραγόμενθ ποςότθτα ιταν 1 πρωτότυπο ΨV spot (master υλικό)
ΧΘΠΕΛΩΧΘ: Θ αναπαραγωγι ςε αντίτυπα (για αποςτολι ςε τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ
εκνικισ/περιφερειακισ εμβζλειασ), πραγματοποιικθκε μετά και τθν οριςτικοποίθςθ του
αρικμοφ των τοπικϊν/περιφερειακϊν Πζςων.
ΡΑΑΓΟΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ
Τθλεόραςθ
3 TV Spots


1 TV Spot γενικισ πλθροφόρθςθσ: 38’’



1 TV Spot και για τα 2 Φεςτιβάλ: 40’’



1 TV Spot για το Φεςτιβάλ Ακινασ: 38’’

αδιόφωνο
2 RADIO Spots


1 RADIO Spot για το Φεςτιβάλ Ακινασ: 38’’



1 RADIO Spot για το Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ: 38’’

Τφποσ
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6 Ζντυπεσ Καταχωριςεισ
o

5 Ξαταχωριςεισ (μία για το κάκε Road Show ςε Λωάννινα, Θράκλειο Ξριτθσ,
Ξομοτθνι, Οάριςα και Υάτρα)

o

1 Ξαταχϊρθςθ για το Φεςτιβάλ Ακινασ

Sites
o

1 web Καταχϊρθςθ (web banner) για το Φεςτιβάλ Ακινασ

o

Google/Programatic

o

1 Display Καταχϊρθςθ για το Φεςτιβάλ Ακινασ

o

8 Fb Καταχωριςεισ

o

1 Fb Ξαταχϊρθςθ (γενικι)

o

5 Fb Ξαταχϊρθςθσ για τα Road Shows

o

1 Fb Ξαταχϊρθςθ για το Φεςτιβάλ Ακινασ

o

1 Fb Ξαταχϊρθςθ για το Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ



Ρροωκθμζνεσ Δθμοςιεφςεισ

o

6 χορθγοφμενεσ προωκιςεισ των επιμζρουσ αναρτιςεων για τα Road Shows

o

5 χορθγοφμενεσ προωκιςεισ των επιμζρουσ αναρτιςεων για τα Φεςτιβάλ
Ακινασ/Κεςςαλονίκθσ
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Β. ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΚΑΛ ΡΑΑΓΩΓΘ ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ
Χχεδιαςμόσ και Υαραγωγι Ζντυπου Ενθμερωτικοφ Ωλικοφ, για τθ διανομι του ςτισ
Θμερίδεσ, ςτισ Χυνεντεφξεισ Ψφπου, τα Road Shows και τα Φεςτιβάλ, ςτο πλαίςιο τθσ
καμπάνιασ.
Ψο ζντυπο υλικό περιείχε ςφντομα και κατανοθτά μθνφματα για το ςτο μζςο πολίτθ,
«ζξυπνθ» εικαςτικι αποτφπωςθ και ςτοχευμζνθ προβολι των μθνυμάτων τθσ καμπάνιασ (ο
γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ ακολοφκθςε τθ δθμιουργικι προςζγγιςθ που είχε επιλεγεί από
τον ΣΞΑΡΑ) Χε κάκε ζντυπο υλικό αποτυπωνόταν ανεξαιρζτωσ το κεντρικό επικοινωνιακό
μινυμα ,κακϊσ και τα λογότυπα δθμοςιότθτασ (τθσ Εκνικισ Αρχισ, του ΣΞΑΡΑ, του ΕΧΥΑ
και τθσ ΕΕ

Γ. ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ /ΡΑΑΓΩΓΘ ΡΟΩΚΘΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ
Χχεδιαςμόσ και Υαραγωγι Υροωκθτικοφ Ωλικοφ, για τθ διανομι ωσ αναμνθςτικά και
ςυμβολικά «δϊρα», ςτισ Θμερίδεσ, ςτισ Χυνεντεφξεισ Ψφπου, τα Road Shows και τα
Φεςτιβάλ, ςτο πλαίςιο τθσ καμπάνιασ, αντανακλϊντασ τα μθνφματα του ΣΞΑΡΑ.

Χυγκεκριμζνα, το ζντυπο-προωκθτικό υλικό διατζκθκε για ευρεία χριςθ, ςυμβάλλοντασ
ςτον κετικό επθρεαςμό και τθν αποδοχι από τουσ πολίτεσ του ςθμαντικοφ ζργου που
επιτελεί ο ΣΞΑΡΑ για τον περιοριςμό του κρίςιμου προβλιματοσ τθσ χριςθσ
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν

Δ. ΑΡΟΣΤΟΛΘ-ΔΛΑΝΟΜΘ ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ
Αποςτολι και διανομι του ενθμερωτικοφ υλικοφ, που δθμιουργικθκε κατά τθν υλοποίθςθ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υράξθσ, πανελλαδικά ςτα Ξζντρα Υρόλθψθσ του ΣΞΑΡΑ, ςε φορείσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των εξαρτιςεων κακϊσ και ςτα ΠΠΕ.
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ΧΗΥΙΟΠΟΙΗΗ ΤΛΙΚΟΤ για On Line – Digital Προβολή
Πετατροπι του ςυνόλου του ζντυπου υλικοφ ςε εφαρμογζσ για το Διαδίκτυο, με
ενςωμάτωςθ ςτο site τθσ καμπάνιασ.
Πε τεχνολογία για Social Networks, Web Analytics και Mobile read, δόκθκε θ δυνατότθτα
ανάγνωςθσ από όλων των τφπων φορθτϊν ςυςκευϊν (Smartphones, iPad & android
devices).
Ψα ζντυπα ςτθ μορφι αυτι είχαν το πλεονζκτθμα των περιεχομζνων, τθσ αναηιτθςθσ
ςυγκεκριμζνου κειμζνου, του ςελιδοδείκτθ, ενϊ ταυτόχρονα εμφανιηόντουςαν ςτθν οκόνθ
του χριςτθ με τθν ίδια μορφι τθσ ζντυπθσ ζκδοςθσ.
Σ χριςτθσ, επιπλζον, είχε τθ δυνατότθτα εκτφπωςθσ του εντφπου, ακριβϊσ ςτθ μορφι που
είναι, ι/και αποκικευςθσ ςτον υπολογιςτι του για μελλοντικι ανάγνωςθ και χριςθ.

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ
Ψθφιοποιικθκαν εννζα (9) διαφορετικά είδθ ενθμερωτικϊν εντφπων τα οποία είναι τα
παρακάτω:
1. Σδθγόσ Επικοινωνίασ – Press kit
2. Ζντυπο για τον ΣΞΑΡΑ (3πτυχο – γενικισ πλθροφόρθςθσ)
3. Ζντυπο για τον ΣΞΑΡΑ (4πτυχο – γενικισ πλθροφόρθςθσ)
4. Ζντυπο Υρόλθψθσ (4πτυχο – γενικό)
5. Ζντυπο Υρόλθψθσ (3πτυχο) ειδικά για τουσ νζουσ/ζφθβουσ
6. Ζντυπο (3πτυχο) ειδικά για τουσ γονείσ
7. Εταιρικό Ζντυπο – Profile ΣΞΑΡΑ
8. Ζντυπο για Γιατροφσ (42 ςελίδων – ειδικισ/επιςτθμονικισ πλθροφόρθςθσ)
9. Ζντυπο για Χριςτεσ (3πτυχο – ειδικισ πλθροφόρθςθσ)

Ραραδοτζο Ρ3: «Τελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»

Χελίδα | 48

Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ ΣΤΠΟΤ - ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΥΕΣΙΒΑΛ

1Α Συνζντευξθ Τφπου Κεςςαλονίκθσ (08.09.2015): 12:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ
(Ξενοδοχείο Electra Palace)
Πε ςκοπό τθν παρουςίαςθ του Φεςτιβάλ, ο ΣΞΑΡΑ ςτισ 8 Χεπτεμβρίου, διοργάνωςε
Συνζντευξθ Τφπου ςτισ 1200 ΠΠ, ςτο Ξενοδοχείο Electra Palace, Αριςτοτζλουσ 9,
Θεςςαλονίκθ,( Αίκουςα Βυηάντιο)».
Χτθ ςυνζντευξθ Ψφπου, ο κ. Ευάγγελοσ Ξαφετηόπουλοσ, Ρευρολόγοσ - Ψυχίατροσ, Υρόεδροσ
ΔΧ ΣΞΑΡΑ. παρουςίαςε το ζργο του Σργανιςμοφ και τθν Ξαμπάνια Ενθμζρωςθσ και
Ευαιςκθτοποίθςθσ, με κεντρικό μινυμα «Εκιςμζνοι ςτθ ηωι»,.
Για το ζργο του Σργανιςμοφ και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςτθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ,
μίλθςε ο κ. Ξων/νοσ Γαηγαλίδθσ, Ρευρολόγοσ-Ψυχίατροσ, Χυντονιςτισ Πονάδων &
Ωπθρεςιϊν ΣΞΑΡΑ Βορείου Ελλάδασ.
Χτθ ςυνζντευξθ τφπου, παρευρζκθκε θ κα. Ξαλυψϊ Γοφλα, Αντιδιμαρχοσ Ξοινωνικισ
Υολιτικισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Κεςςαλονίκθσ.
Επίςθσ ςυμμετείχαν οι καλλιτζχνεσ κ.κ. Δθμιτρθσ Ηερβουδάκθσ, Γιϊργοσ Υαπαποςτόλου,
μζλοσ του ςυγκροτιματοσ ΠΥΟΕ, Άλκθσ Ξανίδθσ, τραγουδιςτισ του ςυγκροτιματοσ ΕΞΠΕΞ
και ο Γιάννθσ Οευκαδίτθσ από τουσ MICRO.

1Β ΦΕΣΤΛΒΑΛ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 10/9/2015
Απευκφνοντασ το κεντρικό μινυμα τθσ καμπάνιασ «Εκιςμζνοι ςτθ ηωι» , ο ΣΞΑΡΑ
προςκάλεςε το κοινό τθσ πόλθσ τθσ Κεςςαλονίκθσ , να ακοφςει, να μάκει και να πράξει.
Ψο Φεςτιβάλ πραγματοποιικθκε τθν Υζμπτθ 10 Χεπτεμβρίου 2015 ςτθ Κεςςαλονίκθ (Ρζα
Υαραλία) και περιελάμβανε δράςεισ ενθμερωτικοφ, αλλά και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα
όπωσ :
ΕΡΘΠΕΦΩΨΛΞΕΧ ΕΞΔΘΟΩΧΕΛΧ


Ενθμερωτικά περίπτερα ΣΞΑΡΑ, Ξζντρων Υρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Υροαγωγισ
τθσ Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ Ρ. Κεςςαλονίκθσ («Δίκτυο Άλφα», «Υυξίδα», «Χείριοσ»,
«Ελπίδα») και φορζων όπωσ ΞΕΚΕΑ, Υρόγραμμα Υροαγωγισ Αυτοβοικειασ (ΑΥΚ),
Ψμιμα Αποκατάςταςθσ Εξαρτθμζνων «Λανόσ» ΨΡΚ, MKO «PRAKSIS», «ΚΕΨΛΞΘ
ΦΩΡΘ», Χφλλογοσ

Αςκενϊν

Ιπατοσ

Ελλάδοσ

«ΥΦΣΠΘΚΕΑΧ», Χφλλογοσ

Κεραπευομζνων ΣΞΑΡΑ Βορείου . Ελλάδοσ «ΧΛΧΩΦΣΧ».
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ΨΩΧΑΓΩΓΛΞΕΧ ΕΞΔΘΟΩΧΕΛΧ


Ξαλλιτεχνικά δρϊμενα



Βιωματικά εργαςτιρια και δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ εναςχόλθςθσ



Χυναυλίεσ αγαπθμζνων καλλιτεχνϊν, αλλά και νεανικϊν μουςικϊν ςυγκροτθμάτων:

(Δθμιτρθσ Ηερβουδάκθσ, ΠΥΟΕ, MIKRO, EKMEK).

Πζςα ς’ ζνα ειδικά διαμορφωμζνο και ελκυςτικό περιβάλλον με χρϊματα και μουςικζσ, οι
πολίτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ τθν πρωτοβουλία αυτι και από
νωρίσ το πρωί, επιςκζφκθκαν τα ενθμερωτικά περίπτερα του ΣΞΑΡΑ και των
ςυνεργαηόμενων φορζων.
Επίςθσ Κεςςαλονικείσ κάκε θλικίασ ςυμμετείχαν και ςτθ ςυναυλία με τουσ MIKRO, ΕΞΠΕΞ,
ΠΥΟΕ και Δθμιτρθ Ηερβουδάκθ, οι οποίοι με τα τραγοφδια τουσ μετζδωςαν το κζφι και τθ
κετικι τουσ ενζργεια και αποκεϊκθκαν από το κοινό κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ βραδιάσ.
Θ ζναρξθ των εκδθλϊςεων ξεκίνθςε από τισ 11:00 πμ και θ Ϊρα Ζναρξθσ ΧΩΡΑΩΟΛΩΡ ιταν
ςτισ 7:30 μμ
Ψθ βραδιά του Φεςτιβάλ παρουςίαςε ο Χτάκθσ Υαναγιωτόπουλοσ, δθμοςιογράφοσπαρουςιαςτισ
Χτο Φεςτιβάλ διανεμικθκε ενθμερωτικό και προωκθτικό υλικό
Χυνολικά, ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν εκτιμάται/υπολογίηεται περίπου ςτα 5.000 άτομα
περίπου(Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ)

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ


Αποςτολι Υροςκλιςεων



Ανάρτθςθ ςτο site του ΣΞΑΡΑ & Ξαμπάνιασ



Ξοινοποίθςθ ςτα social media



Αφίςεσ



Υρόγραμμα εκδθλϊςεων



Δελτίο Ψφπου



Φωτογραφικό Ωλικό
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Διανομι ενθμερωτικοφ και προωκθτικοφ υλικοφ

ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΛΧ


8 ρεπορτάη με ςτιγμιότυπα ςε τθλεοπτικζσ προβολζσ ςτο TV 100 και ςτο ΔΛΣΡ TV



12 δθμοςιεφςεισ ςε ζντυπα Πζςα (εφθμερίδεσ πανελλαδικισ/περιφερειακισ
κυκλοφορίασ)



58 δθμοςιεφματα από θλεκτρονικά Πζςα

2Α. Συνζντευξθ Τφπου για τθν παρουςίαςθ του Φεςτιβάλ Ακινασ (23/9/20)
Χτισ 23 Χεπτεμβρίου και ϊρα 12:25 μ.μ. – 13:10 μ. ςτον Υολυχϊρο
Gazarte (Βουτάδων 32-34, Γκάηι), o OKANA διοργάνωςε Χυνζντευξθ Ψφπου, με
ςκοπό τθν παρουςίαςθ του 2ιμερου Φεςτιβάλ Ηωισ, που πραγματοποιικθκε ςτθν
Ακινα τθν Υαραςκευι ςτισ 25 & 26 Χεπτεμβρίου 2015.
Χτθ Χυνζντευξθ Ψφπου π, ο κ. Ευάγγελοσ Ξαφετηόπουλοσ, Ρευρολόγοσ - Ψυχίατροσ,
Υρόεδροσ Δ.Χ. ΣΞΑΡΑ, μίλθςε για το όφελοσ που προκφπτει για τθν κοινωνία, τουσ
εξαρτθμζνουσ και τουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε ευπακείσ πλθκυςμοφσ από
τθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τρόπων και μζςων επικοινωνίασ ςε μια εποχι που
όλα εξελίςςονται ι μεταβάλλονται ταχφτατα. «Θ ορκι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ
πάντα κα υπάρχει ωσ ανάγκθ του κοινοφ και είναι χρζοσ μασ αυτιν τθν ανάγκθ να
τθν

αναδεικνφουμε

και

να

τθν

ικανοποιοφμε

με

τον

καλφτερο

και

αποτελεςματικότερο δυνατό τρόπο. Ψο Φεςτιβάλ με κεντρικό μινυμα «Εκιςμζνοι
ςτθ ηωι» είναι θ κορφφωςθ μίασ εκςτρατείασ επικοινωνίασ που υλοποιεί ο ΣΞΑΡΑ
από τον Πάιο με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενθμζρωςθ όλων για όλα όςα
προςφζρει ο χϊροσ των εξειδικευμζνων φορζων αντιμετϊπιςθσ των εξαρτιςεων».
Ψθν παρουςίαςθ ολόκλθρθσ τθσ εκςτρατείασ του ΣΞΑΡΑ «Εκιςμζνοι ςτθ ηωι»
(www.okanacampaign2015.gr), ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ διοργανϊκθκε το Φεςτιβάλ
του ΣΞΑΡΑ, ζκανε θ Ωπεφκυνθ του Ψμιματοσ Διεκνϊν & Δθμοςίων Χυνεργαςιϊν
του Σργανιςμοφ, κα Οίνα Υλαγιανάκου.
Θ Αντιδιμαρχοσ Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Υρόνοιασ & Λςότθτασ, κα Παρία
Χτρατθγάκθ, απθφκυνε χαιρετιςμό και ανζφερε: «Ψο νζο Ξοινωνικό Υρόγραμμα του
Διμου Ακθναίων, που ςφντομα κα ανακοινωκεί, ζχει ωσ ςθμαντικι προτεραιότθτα
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το ηιτθμα των εξαρτιςεων και περιλαμβάνει μια ςειρά δράςεων και παρεμβάςεων
για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςι τουσ ςε ςυνεργαςία με τον ΣΞΑΡΑ και τουσ
άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Θ ςφμπραξθ όλων είναι ςθμαντικι και αναγκαία».
Ψο παρϊν ζδωςαν και οι καλλιτζχνεσ, οι οποίοι προςκάλεςαν όλουσ τουσ Ακθναίουσ
να ςυμμετάςχουν ςτθ μεγάλθ αυτι γιορτι.
Θ κ. Ελζνθ Ψςαλιγοποφλου είπε, μεταξφ άλλων: «Ζχω χάςει ανκρϊπουσ από τισ
ουςίεσ. Ζχω κερδίςει πίςω ανκρϊπουσ. Είναι ζνασ πόλεμοσ, ποιοσ κα μείνει και
ποιοσ κα φφγει. Χαίρομαι για τθ ςφμπραξθ αυτι, ϊςτε να βοθκθκοφν οι άνκρωποι,
που το ζχουν πραγματικά ανάγκθ.» Χτθ ςυνζχεια θ κα Κεοδϊρα Ψςίγκα από το
ςυγκρότθμα Belleville διλωςε: «Αν είμαςτε όλοι μαηί και ενωμζνοι, τότε μποροφν οι
εξαρτθμζνοι να νικιςουν και να προχωριςουν ςτθ ηωι τουσ.» Σ κ. Κοδωρισ
Παυρογιϊργθσ και κ. Οάμπθσ Ξουντουρόγιαννθσ, μζλθ του ςυγκροτιματοσ
Wedding Singers, ανζφεραν: «Ψιμι μασ να ςυμμετζχουμε ςτθν προςπάκεια αυτι
και να μεταδϊςουμε χαρά και μια αιςιόδοξθ νότα ςτον κόςμο.» Σ κ. Γιϊργοσ
Ψςιατςοφλθσ και κ. Ξϊςτασ Πθτρόπουλοσ από τουσ Gadjo Dilo ευχικθκαν καλι
επιτυχία ςτο Φεςτιβάλ και τόνιςαν: «Χκοπόσ ςτθ ηωι είναι θ ίδια θ ηωι.»
2Β. ΦΕΣΤΛΒΑΛ ΑΚΘΝΑΣ 25 & 26 /9/2015
Σ ΣΞΑΡΑ, ςε μια μεγάλθ προςπάκεια να ανατραποφν ςτερεότυπα, προκαταλιψεισ,
φοβικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ κοινωνικοφ ςτιγματιςμοφ και να ςτθριχκεί
παράλλθλα ςτθν πράξθ θ εφαρμογι μιασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ για τθν
καταπολζμθςθ των εξαρτιςεων, διοργάνωςε τθν Υαραςκευι 25 & το Χάββατο 26
Χεπτεμβρίου, ςτθν Υλατεία Αςωμάτων ςτο Κθςείο, ζνα 2ιμερο Φεςτιβάλ Ηωισ για
ζνα κζμα που αφορά όλουσ, διεκδικϊντασ μια ανοιχτι κοινωνία με ενθμερωμζνουσ
και

ευαιςκθτοποιθμζνουσ

πολίτεσ.

Ψο

Φεςτιβάλ

περιελάμβανε

δράςεισ

ενθμερωτικοφ, αλλά και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα.
Πζςα ς' ζνα περιβάλλον με πολλά χρϊματα και δυνατι μουςικι, οι Ακθναίοι
ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ του ΣΞΑΡΑ και από νωρίσ το πρωί τθσ
Υαραςκευισ, άρχιςαν να επιςκζπτονται τα ενθμερωτικά περίπτερα τθσ εκδιλωςθσ.
Άνκρωποι κάκε θλικίασ και εκνικότθτασ, άκουςαν τθν Υαραςκευι , τουσ αγαπθμζνουσ τουσ
DJ's Παίρθ Παργζλθ, Γιϊργο Αποςτόλου και Πανϊλθ Σικονόμου και τθ ηωντανι ςυναυλία
τθσ μπάντασ του ΞΕΚΕΑ ΧΨΦΣΦΘ και τθσ Σμάδασ μουςικισ του ΞΕΚΕΑ ΔΛΑΒΑΧΘ. Πεγάλθ θ
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ςυμμετοχι του κόςμου και ςτο κεατρικό ο Ππιντερμαν και οι εμπρθςτζσ', που παίχτθκε
από τθ Κεατρικι Σμάδα Ξοινωνικισ Επανζνταξθσ του 18ΑΡΩ αλλά και ςτο Ξουκλοκζατρο
'Ψο Χκιάχτρο' που παρουςιάςτθκε από τθν Σμάδα Ξοφκλασ-Παριονζτασ τθσ ίδιασ δομισ.
Ψο Χάββατο, πλικοσ κόςμου ςυμμετείχε με πολφ κζφι ςτθ ςυναυλία που ξεκίνθςε ςτισ
18.30 με τουσ Belleville και ςυνεχίςτθκε με τουσ Gautier, Wedding Singers, Gadjo Dilo, Koza
Mostra και Γιϊτα Ρζγκα, θ οποία είχε φιλικι ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα τθσ ροκ μπάντασ
του ΞΕΚΕΑ ΧΨΦΣΦΘ. Θ βραδιά ολοκλθρϊκθκε με τθν Ελζνθ Ψςαλιγοποφλου και τουσ Boğaz
Musique, που μετζδωςαν τθ κετικι τουσ ενζργεια ςτο ενκουςιαςμζνο κοινό, ακόμα και υπό
βροχι.
Υαρουςιαςτισ τθσ μεγάλθσ αυτισ γιορτισ ιταν ο stand-up comedian Γιϊργοσ Χατηθπαφλου.
Ξαι τισ δυο θμζρεσ, ςτο χϊρο λειτουργοφςαν ενθμερωτικά περίπτερα του ΣΞΑΡΑ, Ξζντρων
Υρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Υροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Ωγείασ Ρ. Αττικισ ("Υαλλάσ
Ακινα", "Ακθνά Υολφβουλοσ", "Άρθξισ", "Υρονόθ", "Μριδα", "Χτακμόσ", "Σδοιπορικό") και
φορζων όπωσ: ΞΕΚΕΑ ("Ρόςτοσ-Εξάντασ", "Χτροφι", "Διάβαςθ", "Δίκτυο Υρόλθψθσ και
Ζγκαιρθσ Υαρζμβαςθσ"), Πονάδα Απεξάρτθςθσ Ψοξικομανϊν 18 ΑΡΩ- ΨΡΑ και ΠΞΣ
(PRAKSIS», «ΚΕΨΛΞΘ ΦΩΡΘ», Χφλλογοσ Αςκενϊν Ιπατοσ Ελλάδοσ «ΥΦΣΠΘΚΕΑΧ»,
"ΔΛΣΓΕΡΘΧ", Χφλλογοσ Κεραπευομζνων ΣΞΑΡΑ , "Γιατροί του Ξόςμου".

Επίςθσ πραγματοποιικθκαν παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ: Κεατρικά δρϊμενα και
μουςικζσ από ομάδεσ και μπάντεσ κεραπευτικϊν προγραμμάτων, βιωματικά
εργαςτιρια και δραςτθριότθτεσ

δθμιουργικισ

εναςχόλθςθσ

από

τουσ

ςυμμετζχοντεσ φορείσ. Ψζλοσ, ζγινε διανομι Ενθμερωτικοφ & Υροωκθτικοφ υλικοφ
(Βλ Υαράρτθμα 2.1 Υοςοτικοί δείκτεσ).

Χυνολικά, ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν εκτιμάται/υπολογίηεται περίπου ςτα 8.000
άτομα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2.1 : ΠΟΟΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2
1. Ραραγωγζσ για τθν Ρροβολι ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ
EIΔΟΣ ΜΕΣΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

TV (SPOTS)

ΣΥΝΟΛΟ 3




ΨΘΟΕΣΥΨΛΞΣΛ ΧΨΑΚΠΣΛ (όπου προβλικθκε
το γενικό TV Spot)
ΨΘΟΕΣΥΨΛΞΣΛ ΧΨΑΚΠΣΛ (όπου προβλικθκε
το TV Spot Φεςτιβάλ Ακινασ)

RADIO (SPOTS)


18
12
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΣΛ ΧΨΑΚΠΣΛ (όπου μεταδόκθκε
το RADIO Spot Φεςτιβάλ Ακινασ):

12

ΕΦΘΠΕΦΛΔΕΧ (όπου δθμοςιεφτθκαν οι Ξαταχωριςεισ
για τα Road Shows):

5

ΤΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 6
 5 Ξαταχωριςεισ (μία για το
κάκε Road Show ςε
Λωάννινα, Θράκλειο Ξριτθσ,
Ξομοτθνι, Οάριςα και
Υάτρα)
 1 Ξαταχϊρθςθ για το
Φεςτιβάλ Ακινασ
ΣΥΝΟΛΟ 11
 6 χορθγοφμενεσ
προωκιςεισ των επιμζρουσ
αναρτιςεων για τα Road
Shows
 5 χορθγοφμενεσ
προωκιςεισ των επιμζρουσ
αναρτιςεων για τα
Φεςτιβάλ
Ακινασ/Κεςςαλονίκθσ

ΕΝΤΥΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΘΣΕΛΣ

ΡΟΩΚΘΜΕΝΕΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΛΣ

2. ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΦΑΝΛΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ/ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΩΝ
ΧΑΑΚΤΘΛΣΜΟΣ
ΜΕΣΟΥ

ΤΘΛΕΟΑΣΘ
TV Spot γενικισ
πλθροφόρθςθσ:

TV Spot
Φεςτιβάλ

ΑΛΚΜΟΣ
ΕΜΦΑΝΛΣΕΩΝ/
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ/
ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΩΝ

ΡΕΛΟΔΟΣ/ΕΜΦ
ΑΝΛΣΕΩΝ/ΜΕΤΑ
ΔΟΣΕΩΝ/ΑΝΑΤ
ΘΣΕΩΝ

484

10 – 31 Λουλίου
2015

263

23 – 26
Χεπτεμβρίου
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ΑΝΑΓΝΩΛΣΛΜΟΤΘ
ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΛΕΣ

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΟ
ΤΘΤΑ

GRP: 108,1 grps
Ξάλυψθ: 36,9% ςτο
F1+ & 12,6% ςτο F3
Χυχνότθτα: 2,7 OTS
GRP: 69,9 grps
Ξάλυψθ: 38,4% ςτο
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Ακινασ:

ΑΔΛΟ
RADIO Spot
Φεςτιβάλ
Ακινασ:
ΤΥΡΟΣ
Ζντυπεσ
Ξαταχωριςεισ
για τα Road
Show: 15
(ςυνολικά – 3 ςε
κάκε εφθμερίδα

Ζντυπεσ
Ξαταχωριςεισ
για το Φεςτιβάλ
Ακινασ: 8
(ςυνολικά – 1 ςε
κάκε εφθμερίδα)

2015

F1+ & 7,4% ςτο F3
Χυχνότθτα: 1,82
OTS

260

22 – 26
Χεπτεμβρίου
2015

GRP: 202 grps
Ξάλυψθ: 60% ςτο
F1+
Χυχνότθτα: 3,4 OTS

15 (ςυνολικά – 3
ςε κάκε
εφθμερίδα

10 – 31 Λουλίου
2015

8 (ςυνολικά – 1
ςε κάκε
εφθμερίδα)

21 – 25
Χεπτεμβρίου
2015

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ
(Υάτρα): 15,40%
ΥΑΨΦΛΧ (Θράκλειο
Ξριτθσ): 12,80%
ΥΦΩΝΡΣΧ ΟΣΓΣΧ
(Λωάννινα): 12%
ΕΟΕΩΚΕΦΛΑ
(Οάριςα): 34,10%
ΥΑΦΑΨΘΦΘΨΘΧ
(Ξομοτθνι): N/A
ΕΚΡΣΧ: 12.490
ΑΩΓΘ: 1.360
ΕΦΘΠΕΦΛΔΑ ΨΩΡ
ΧΩΡΨΑΞΨΩΡ:
11.690
ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ:
11.600
ΡΕΑ: 16.560
ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ:
19.100
LIFO: 80.000
ATHENS VOICE:
70.000

GRP: 10 grps
(πανελλαδικά) –
16,5 grps (Αττικι)
Ξάλυψθ: 7% ςτο
F1+ (πανελλαδικά)
– 11% ςτο F1+
(Αττικι)
Χυχνότθτα: 1,5 OTS
(πανελλαδικά) –
1,4 OTS (Αττικι)

3. ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ
ΡΕΛΟΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΘΣΕΩΝ/
ΡΟΩΚΘΜΕΝΩΝ
ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΩΝ

IMPRESSIONS

CLICKS

LIKES

19 – 30 ΛΣΩΡΛΣΩ 2015
(ΞΑΨΑΧΩΦΘΧΘ)
ΥΦΣΩΚΘΠΕΡΕΧ
ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΛΧ + ROAD
SHOWS: 19 – 30 ΛΣΩΡΛΣΩ
2015
18 – 26 Χεπτεμβρίου 2015
ΞΑΨΑΧΩΦΘΧΘ)
ΥΦΣΩΚΘΠΕΡΕΧ
ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΛΧ

274.460

2.153

1.122

1.677.612

6.005 click

200
likes

FACEBOOK
Fb Ξαταχϊρθςθ
γενικι

Fb Ξαταχϊρθςθ
για το Φεςτιβάλ
Ακινασ
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Fb Ξαταχϊρθςθ
για το Φεςτιβάλ
Κεςςαλονίκθσ

4 – 10 Χεπτεμβρίου 2015
ΞΑΨΑΧΩΦΘΧΘ)
ΥΦΣΩΚΘΠΕΡΘ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ

708.603

2.409 clicks –

21 – 26 Χεπτεμβρίου 2015

1.077.891

958

21 – 26 Χεπτεμβρίου 2015

737.570

3.176

21 – 26 Χεπτεμβρίου 2015

6.555.435

12.564

636
likes

WEB
Web Ξαταχϊρθςθ
για το Φεςτιβάλ
τθσ Ακινασ
GOOGLE
Ξαταχϊρθςθ για το
Φεςτιβάλ τθσ
Ακινασ

PROGRAMATIC
Programatic
Ξαταχϊρθςθ για το
Φεςτιβάλ τθσ
Ακινασ

FACEBOOK PAGE

Total Reach

Post Reach

People Engaged

likes

ΧΩΡΣΟΛΞΑ
ΧΨΣΛΧΕΛΑ

429.406

284.854

10.340

4.637

4. ΤΕΛΛΚΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟΥ & ΡΟΩΚΘΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ
ΕΛΔΟΣ/ΧΑΑΚΤΘΛΣΜΟΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

Α. ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ
(10 ΕΛΔΘ)
Σδθγόσ Επικοινωνίασ – Press kit

3.000 τμχ

Ζντυπο για τον ΣΞΑΡΑ (3πτυχο

100.000 τμχ

Ζντυπο για τον ΣΞΑΡΑ (4πτυχο

50.000 τμχ

Ζντυπο Υρόλθψθσ (4πτυχο

50.000 τμχ

Ζντυπο Υρόλθψθσ (3πτυχο – Ρζοι/Ζφθβοι)

100.000 τμχ

Ζντυπο (3πτυχο – Γονείσ):

50.000 τμχ

Αφίςεσ (με τα γενικά μθνφματα τθσ καμπάνιασ): 3

3.000 τμχ

Εταιρικό Ζντυπο – Profile ΣΞΑΡΑ:

20.000 τμχ
5.000 τμχ (αγγλικά)
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Ζντυπο για Γιατροφσ (42 ςελίδων):

10.000 τμχ

Ζντυπο για Χριςτεσ (3πτυχο):

10.000 τμχ

Α1 ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΩΝ ΕΝΤΥΡΩΝ ΡΟΥ
ΕΡΑΝΕΚΤΥΡΩΚΘΚΑΝ
Ζντυπο Υρόλθψθσ (4πτυχο)

15.000 τμχ

Ζντυπο Υρόλθψθσ (3πτυχο – νζοι/ζφθβοι):

15.000 τμχ

Ζντυπο για Γονείσ (3πτυχο):

15.000 τμχ

Ζντυπο για Χριςτεσ (3πτυχο)

15.000 τμχ

Β. ΡΩΚΘΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ
5 διαφορετικά είδθ
Ξαπζλα – jockey:

15.000 τμχ

T-shirts:

15.000 τμχ

Ξονκάρδεσ:

20.000 τμχ

Χτυλό:

10.000 τμχ

Πολφβια:

20.000 τμχ

Σι ποςότθτεσ και τα είδθ του υπόλοιπου υλικοφ προβολισ και δθμοςιότθτασ που
παράχκθκε και αξιοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Ζργου, αναφζρεται ξεχωριςτά ςε κάκε
κατθγορία Δράςεων ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ.
4.1 . ROAD SHOWS ΔΛΑΝΟΜΘ ΥΛΛΚΟΥ (ενθμερωτικοφ & προωκθτικοφ υλικοφ)
ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ
Ενθμερωτικά ζντυπα – φυλλάδια:

11.902 τμχ

(4πτυχο Υρόλθψθ)

12.730 τμχ

(4πτυχο γενικό)

21.660 τμχ

(3πτυχο γενικό)

22.200 τμχ

3πτυχο Υρόλθψθ)

20.000 τμχ (γονείσ)

ΡΟΩΚΘΤΛΚΟ
Αφίςεσ:

445 τμχ

Ξονκάρδεσ-pins

6.500 τμχ

Ξαπζλα-jockey

4.615 τμχ

T-shirts

6.906 τμχ

Χτυλό/μολφβια

3.475 τμχ
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4.2 ΦΕΣΤΛΒΑΛ - ΔΛΑΝΟΜΘ ΥΛΛΚΟΥ (Ενθμερωτικοφ & Ρροωκθτικοφ ςυνολικά και για τα 2
Φεςτιβάλ)
ΕΛΔΟΣ/ΧΑΑΚΤΘΛΣΜΟΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ

Ενθμερωτικά ζντυπα – φυλλάδια
(4πτυχο γενικό ΣΞΑΡΑ)

2.000 τμχ

(3πτυχο γενικό ΣΞΑΡΑ)

9.000 τμχ

(3πτυχο Υρόλθψθ)

9.000 τμχ

(3πτυχο Χριςτεσ)

5.000 τμχ

(3πτυχο Γονείσ)

9.000 τμχ

(3πτυχο Χτθ ηωι τθσ πόλθσ χωράμε όλοι)

4.000 τμχ

Flyers:

130.000 τμχ

Αφίςεσ:

1.600 τμχ

Υρόγραμμα (για το Φεςτιβάλ Ακινασ):

3.000 τμχ

Ξρυπτόλεξο (για τα δρϊμενα ςτο Φεςτιβάλ
Ακινασ):
Ξάρτεσ Ευχϊν (για τα δρϊμενα ςτο
Φεςτιβάλ Ακινασ):

3.000 τμχ
3.000 τμχ

Ξονκάρδεσ-pins:

12.000 τμχ

Ξαπζλα-jockey:

9.700 τμχ

T-shirts:

7.000 τμχ

Χτυλό/μολφβια:

6.000 τμχ

Υάνινεσ Ψςάντεσ:

:12.000 τμχ

5. ΑΡΟΣΤΟΛΘ-ΔΛΑΝΟΜΘ ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ
ΕΛΔΟΣ ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Σδθγόσ Επικοινωνίασ – Press kit:

255 τμχ

Ζντυπο για τον ΣΞΑΡΑ (3πτυχο):

22.014 τμχ

Ζντυπο για τον ΣΞΑΡΑ (4πτυχο): 1.374 τμχ

1.374 τμχ

Ζντυπο Υρόλθψθσ (4πτυχο)

36.614 τμχ

Ζντυπο Υρόλθψθσ (3πτυχο – Ρζοι/Ζφθβοι)

37.714 τμχ

Ζντυπο (3πτυχο – Γονείσ)
Αφίςεσ (με τα γενικά μθνφματα τθσ
καμπάνιασ)
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟΥ
ΥΛΛΚΟΥ

7.525 τμχ

Ραραδοτζο Ρ3: «Τελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»

999 τμχ
106.495 τμχ

Χελίδα | 58

Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ
Πονάδεσ ΣΞΑΡΑ -Ξζντρα Υρόλθψθσ του
ΣΞΑΡΑ (73 Ξζντρα ςτο ςφνολο)
Χυνεργαηόμενοι Φορείσ του ΣΞΑΡΑ
Δθμόςιοι Φορείσ (Ωπουργεία – Ωπθρεςίεσ –
Αυτοδιοίκθςθ)
Εκπαιδευτικά Λδρφματα

ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΠΕ

17

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ

169 ΦΟΕΛΣ

73
14
12
13

6. ΑΛΚΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ που παράχκθκε
4 VIDEOS


Video Profile (long version): 4.22’’



Video Profile (cut version): 1.10’’



Video Profile (English version): 4.22’’



Video Υρόλθψθ: 1.04’

7 ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΔΑΣΕΩΝ/ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ/Σ.Τ/Δ.Τ
ΕΛΔΟΣ ΧΑΑΚΤΘΛΣΜΟΣ ΔΑΣΕΩΝ /ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ

ΦΕΧΨΛΒΑΟ

2

ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ-ΥΑΦΣΩΧΛΑ ΧΩΡΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΦΣΦΕΩΡ (με
Υερίπτερο)
 Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτο Φεςτιβάλ Ακινασ:
 Αρικμόσ Χυμμετεχόντων ςτο Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ :

15 ΦΣΦΕΛΧ

ROAD SHOWS

5

ΕΡΘΠΕΦΩΨΛΞΕΧ /ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ ΘΠΕΦΛΔΕΧ

2

ΧΩΡΕΡΨΕΩΕΛΧ ΨΩΥΣΩ

2

ΔΕΟΨΛΑ ΨΩΥΣΩ

7

ΕΦΕΩΡΕΧ

2 (1 ΥΣΛΣΨΛΞΘ, 1
ΥΣΧΣΨΛΞΘ)

11 ΦΣΦΕΛΧ

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΡΟΕΓΟΥ 2 739.101,96 €
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
Για τθ ςυγγραφι τθσ τελικισ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ του ςυνόλου τθσ Υράξθσ ζχουν λθφκεί
υπόψθ: τα παρακάτω :
Α. Ψα εγκεκριμζνα ΨΔΕ και ΨΔΥΥ τθσ Υράξθσ
Β. Ψα αιτιματα τροποποιιςεων και θ τελικι ζγκριςθ αυτϊν , Αποφάςεισ ΔΧ του
ΣΞΑΡΑ κακϊσ και άλλα ςχετικά ζγγραφα
Γ. Σι προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με τθν Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ τθσ Υράξθσ
Δ. Ψα αποτελζςματα των Εντφπων Ω2Δ1-5 , Ω4Ε1 ,Ω4Ε2 τθσ SWOT ανάλυςθσ κακϊσ και
του Εντφπου αξιολόγθςθσ του Web/site
Ε. Θ Χφμβαςθ και οι Απολογιςμοί του Αναδόχου του Ωποζργου 2
ΧΨ. Ψο υλικό τεκμθρίωςθσ των παραδοτζων όλων των υποζργων
Η. Θ φυςικι παρουςία και ζλεγχοσ από τον αξιολογθτι ςε επιλεγμζνεσ δράςεισ

1. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΔΕ
ΑΦΧΛΞΣ ΧΦΣΡΣΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ: Ζναρξθ 1/6/2011 - Οιξθ 30/4/2015
1θ τροποποίθςθ
Χφμφωνα με αίτθμα του ΣΞΑΡΑ προσ τθ Πονάδασ Β ηθτικθκε τροποποίθςθ τθσ Υράξθσ
ωσ προσ: τθν :
Α. ΑΛΛΑΓΘ ΤΟΥ ΤΛΤΛΟΥ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
Θ ΑΛΛΑΓΘ ΤΟΥ ΤΛΤΛΟΥ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ από «Ξαμπάνια Ενθμζρωςθσ για τισ Εξαρτιςεισ.
Ετιςιο φεςτιβάλ κατά των ναρκωτικϊν» ςε «Καμπάνια Ενθμζρωςθσ για τισ
εξαρτιςεισ».
β. Κατάργθςθ υποζργου 4 με τίτλο : «Ετιςιο Φεςτιβάλ κατά των ναρκωτικϊν» και
προχπολογιςμό : 1.200.000 ευρϊ
Πε δεδομζνεσ τισ κακυςτεριςεισ υλοποίθςθσ κρίκθκε ςκόπιμθ θ κατάργθςθ του υποζργου
4 (υλοποίθςθ 4 ετιςιων φεςτιβάλ τα ζτθ 2011-14) και θ ενςωμάτωςθ ενόσ φεςτιβάλ το
ζτοσ 2014 ωσ νζασ δράςθσ ςτο υποζργο 2 τθσ πράξθσ με τίτλο : «Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ
και Ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των πολιτικϊν
που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των εξαρτιςεων»
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ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑΤΩΝ ΥΡΟΕΓΩΝ ΚΑΛ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ


ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ

ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΡΟΕΓΟΥ

1

:

«ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣΧ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΩΡ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ. ΧΩΡΨΑΘ ΠΕΟΕΨΩΡ ΞΑΛ ΣΔΘΓΣΩ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ »
Ψο αρχικό χρονοδιάγραμμα του υποζργου 1 είχε ζναρξθ τθν 20/6/2011 και λιξθ τθν
19/5/2013. Πε δεδομζνο ότι κα ιταν ςε εξζλιξθ, και ςτο μζςον υλοποίθςθσ τουσ, τα
υποζργα 2 και 4 τθσ πράξθσ. Από τθν ςτιγμι που δεν είχαν ςυμβαςιοποιθκεί τα υποζργα 2
και 4 τον Δεκζμβριο 2013 , με τθν υπ.αρικμ. 801/31/12/2012 απόφαςθ του Σργανιςμοφ
παρατάκθκε θ υλοποίθςθ του ζωσ τθν 31/12/2014.

Υροτάκθκε θ παράταςθ του υποζργου 1 ζωσ τθ λιξθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ : 12/5/2015.
Τροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του Υποζργου 1 και ωσ εξισ : ζναρξθ 20/6/2011 και
λιξθ 12/5/2015.


ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑΤΟΣ ΥΡΟΕΓΟΥ 2«Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ και
Ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των
πολιτικϊν που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των
εξαρτιςεων»

Σ αρχικόσ προχπολογιςμόσ του υποζργου 2 ιταν 2.000.000 ευρϊ με χρονικό διάςτθμα
υλοποίθςθσ τζςςερα ζτθ. Πε δεδομζνο ότι ζωσ τθν θμζρα υποβολισ του αιτιματοσ, δεν
είχαν λάβει προζγκριςθ για τθν υλοποίθςθ του υποζργου από τθν Ειδικι Ωπθρεςία του
Ψομζα Ωγείασ (τροποποίθςθ προζγκριςθσ) και το χρονικό διάςτθμα που απζμενε μζχρι τθν
λιξθ υλοποίθςθσ πράξεων 30/5/2015 ιταν κατά πολφ μικρότερο από τον αρχικό ςχεδιαςμό
προτάκθκε θ μείωςθ του προχπολογιςμοφ του υποζργου ςτο ποςό του 1.500.000 ευρϊ, με
προςκικθ νζασ δράςθσ με τίτλο : «Φεςτιβάλ Ξατά των Ραρκωτικϊν 2014» .
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ υποζργου 2 : από τθν θμερομθνία ςυμβαςιοποίθςθσ
ζωσ 30/5/2015
.
ΣΤ.ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑΤΟΣ ΥΡΟΕΓΟΥ 5 : «Εξωτερικι αξιολόγθςθ πράξθσ».
Ψο αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του είναι από 28/8/2012 εωσ 12/5/2015.
Νζο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ υποζργου 4 : από τθν θμερομθνία ςυμβαςιοποίθςθσ
ζωσ 12/5/2015.
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ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΩΝ ΥΡΟΕΓΩΝ ΚΑΛ ΡΑΞΘΣ


Σ αρχικόσ προχπολογιςμόσ του υποζργου 2 ιταν 2.000.000 ευρϊ υποζργου ςτο
ποςό του 1.500.000 ευρϊ.



Ψο υποζργο 3 τθσ πράξθσ με αρχικό προχπολογιςμό 45.000 ευρϊ ςε : 19.070,49
ευρϊ. Ψο υποζργο 3 τθσ πράξθσ με προχπολογιςμό 45.000 ευρϊ ολοκλθρϊκθκε
ςτισ 28/2/2013. Πε δεδομζνο ότι τα προγράμματα επιμόρφωςθσ ζγιναν εντόσ
ωραρίου απαςχόλθςθσ ςτον φορζα, δεν χρθςιμοποιικθκε το κονδφλι για το
εκπαιδευτικό επίδομα (5 ευρϊ/ϊρα) για τουσ καταρτιηόμενουσ και οι τελικζσ
δαπάνεσ του υποζργου ανιλκαν ςτο ποςό των : 19.070,49 ευρϊ.



Ψο υποζργο 5 με αρχικό προχπολογιςμό 45.000 ευρϊ. Χυμβαςιοποιικθκε ςτο ποςό
των 33.210 ευρϊ.



Τθν Κατάργθςθ υποζργου 4 με τίτλο «ετιςιο φεςτιβάλ κατά των ναρκωτικϊν» και
τον προχπολογιςμο αυτου : 1.200.000 ευρω

Τπωσ προκφπτει από τισ προαναφερκείςεσ αλλαγζσ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ
πράξθσ από το ποςό των 3.430.000 ευρϊ ςτο ποςό του 1.692.310 ευρϊ
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΧΛΚΟΥ ΚΑΛ ΤΟΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ

ΑΧΛΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΣ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ

ΝΕΟΣ
ΤΟΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟΣ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ

ΩΥΣΕΦΓΣ 1 : ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΩΡ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ. ΧΩΡΨΑΘ
ΠΕΟΕΨΩΡ ΞΑΛ ΣΔΘΓΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ
ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ

140.000€

140.000€

ΩΥΣΕΦΓΣ 2 : «ΕΞΧΨΦΑΨΕΛΑ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ
ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣΩ
ΧΩΡΣΟΣΩ ΠΕ ΧΨΣΧΣ ΨΘ ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘ ΨΩΡ
ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΥΣΩ ΧΧΕΨΛΗΣΡΨΑΛ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΑΨΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΣΩ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΣΧ ΨΩΡ
ΕΑΦΨΘΧΕΩΡ

2.000.000€

1.500.000€

45.000€

19.100€

1.200.000€

ΞΑΨΑΦΓΘΧΘ
ΩΥΣΕΦΓΣΩ

45.000€

33.210€

3.430.000 €

1.692.310 €

ΚΑΜΡΑΝΛΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΓΛΑ ΤΛΣ
ΕΞΑΤΘΣΕΛΣ - ΜΛS 339499

ΩΥΣΕΦΓΣ 3. ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΕ ΠΕΚΣΔΣΩΧ
ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΠΠΕ
ΩΥΣΕΦΓΣ 4. ΕΨΘΧΛΣ ΦΕΧΨΛΒΑΟ ΞΑΨΑ ΨΩΡ
ΕΑΦΨΘΧΕΩΡ
ΩΥΣΕΦΓΣ 5. ΕΩΨΕΦΛΞΘ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ
ΥΦΑΘΧ
ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΑΞΘΣ

Πε τθν υπαρ. 5088/4-4-2014 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ του τομζα Ωγείασ και
Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ τθσ Υράξθσ ωσ προσ:


Ψθν αλλαγι του τίτλου τθσ Υράξθσ ςε «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ
εξαρτιςεισ»



Ψθν κατάργθςθ του Ωποζργου 4



Ψθ τροποποίθςθ των υποζργων (ςε ονομαςία και προχπολογιςμό ωσ εξισ :

ΩΥΣΕΦΓΣ 1: Επιςτθμονικόσ Χχεδιαςμόσ ,ποςό 140.000,00 ευρϊ
ΩΥΣΕΦΓΣ 2: Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ, ποςό 1.000.000,00 ευρϊ
ΩΥΣΕΦΓΣ 3: Ξατάρτιςθ ςε μεκόδουσ χειριςμοφ ΠΠΕ ,ποςό 19.100,00 ευρϊ
ΩΥΣΕΦΓΣ 4: καταργείται ποςό 0,00 ευρϊ
ΩΥΣΕΦΓΣ 5: Εξωτερικι Αξιολόγθςθσ , ποςό 33.210,00 ευρϊ
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Ωσ εκ τοφτου τθ μείωςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Υράξθσ , εξ αιτίασ τθσ ανάγκθσ
προςαρμογισ τθσ Υράξθσ ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ και ςτθ χρθματοοικονομικι βαρφτθτα
των ενεργειϊν του ΣΞΑΡΑ ςτο ΕΧΥΑ, ςτο ποςό των 1.192.310,00.
Ψθν επζκταςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ ζωσ τθν 30/9/2015 λόγω τθσ
χρονοβόρασ διαγνωςτικισ διαδικαςίασ του Ωποζργου 2.
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2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Θ πράξθ υποβλικθκε για ζγκριςθ ςτθν Ειδικι Ωπθρεςία του Ψομζα Ωγείασ και Ξοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ – Ωπουργείο Ωγείασ ςτισ 8/2/2011, εγκρίκθκε προσ υλοποίθςθ ςτισ 10/5/2011
και ξεκίνθςε να υλοποιείται τον Λοφνιο του 2011.
Βϋ ΕΞΑΜΘΝΟ 2011-2012
ΥΡΟΕΓΟ 1 Επιςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ. ςφνταξθ μελετϊν και
οδθγοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου
Α. Υραγματοποιικθκαν όλεσ οι προπαραςκευαςτικζσ διαδικαςίεσ (Επιςτθμονικζσ
διοικθτικζσ-οριςμόσ ομάδων ζργου, ςχζδια προκθρφξεων ,διαγωνιςμοί κλπ) για τθν
υλοποίθςθ του ζργου.
Σρίςτθκαν οι ομάδεσ ζργου που αφοροφςαν:


Χτθ ςυγγραφι τθσ μελζτθσ για τον επιςτθμονικό ςχεδιαςμό ςτρατθγικϊν
επικοινωνίασ.



Χτθ κεματολογία προγράμματοσ κατάρτιςθσ (παραδοτζο 2).

Θ υλοποίθςθ τθσ ενδιάμεςθσ διερεφνθςθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ καμπάνιασ
(Υαραδοτζο 4) δεν ιταν δυνατι το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα αφοφ βαςικι
προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςι τθσ αποτελοφςε θ ζναρξθ του υποζργου 2.
Το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ολοκλθρϊκθκε :


Θ κεματολογία προγράμματοσ κατάρτιςθσ, θ οποία και παραλιφκθκε το β’ εξάμθνο
του 2012 (παραδοτζο 2).



Θ νζα ιςτοςελίδα ΣΞΑΡΑ , θ οποία και παραλιφκθκε το βϋ εξάμθνο του 2012
(Υαραδοτζο 5).

ΥΡΟΕΓΟ 2 Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου με
ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των πολιτικϊν που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ των εξαρτιςεων»
Για τθν υλοποίθςθ του υποζργου 2 με προχπολογιςμό 2.000.000 ευρϊ απαιτοφνταν
ανοικτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ.
Θ προζγκριςθ για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ εκδόκθκε ςτισ 27/12/2012 (αρ.πρωτ.
1975) από τθν Ειδικι Ωπθρεςία του Ψομζα Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Ωπουργείο
Ωγείασ.
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Ετοιμάςτθκε το ςχζδιο προκιρυξθσ.
Ζχει γίνει θ ςχετικι προκιρυξθ για το Ωποζργο και αναμενόταν θ ςυμβαςιοποίθςθ του .

ΥΡΟΕΓΟ 3 Κατάρτιςθ ςε μεκόδουσ χειριςμοφ ΜΜΕ
Ενζργειεσ που υλοποιικθκαν μζςω του Ωποζργου 3 ζωσ τθν περίοδο αναφοράσ :


Χχεδιαςμόσ και χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικοφ – επιμορφωτικοφ προγράμματοσ,
κακοριςμόσ κριτθρίων επιλογισ ςυμμετεχόντων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.



Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν που απαςχολοφνται ςτο χϊρο των εξαρτιςεων



Εςωτερικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ

ΥΡΟΕΓΟ 4 Ετιςιο Φεςτιβάλ κατά των ναρκωτικϊν
Ετοιμάςτθκε το ςχζδιο προκιρυξθσ.

ΥΡΟΕΓΟ 5. ΕΞΩΤΕΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΞΘΣ
Ετοιμάςτθκε το ςχζδιο προκιρυξθσ, πραγματοποιικθκε ο διαγωνιςμόσ και το ζργο
ςυμβαςιοποιικθκε ςτισ 28/8/2012.

ΕΤΟΣ 2013
ΥΡΟΕΓΟ 1 Επιςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ. ςφνταξθ μελετϊν και
οδθγοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου:
Υαραδοτζο 3 Σδθγόσ ζγκυρθσ παρουςίαςθσ κεμάτων για τα ναρκωτικά: Ζχει ξεκινιςει θ
προετοιμαςία του.
Υαραδοτζο 4 ενδιάμεςθ διερεφνθςθ αποτελεςματικότθτασ καμπάνιασ : Υροχπόκεςθ
αποτελεί θ ζναρξθ του υποζργου 2.
Εφ όςον ςυμβαςιοποίθςθ το υποζργο 2 τθσ πράξθσ κα ξεκινιςει και θ υλοποίθςθ του
παραδοτζου 4 του υποζργου 1.

ΥΡΟΕΓΟ 3 Κατάρτιςθ ςε μεκόδουσ χειριςμοφ ΜΜΕ
Ψο Ωποζργο 3 ολοκλθρϊκθκε ςτισ 28/2/2013.
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Σλοκλθρϊκθκαν τα παραδοτζα του υποζργου :
• Ψζςςερα (4) Ψμιματα επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν που απαςχολοφνται ςτο χϊρο των
εξαρτιςεων (ςτελζχθ των Πονάδων κεραπείασ, επανζνταξθσ, δουλειάσ ςτο δρόμο κακϊσ
και ςτελζχθ των Ξζντρων Υρόλθψθσ) από τα οποία 3 ςτθν Ακινα και ζνα ςτθν
Κεςςαλονίκθ. Ξάκε τμιμα επιμόρφωςθσ είχε διάρκεια 20 ωρϊν και ςυνολικά ςυμμετείχαν
εβδομιντα (70) ωφελοφμενοι.
Χφνολο εκπαιδευομζνων 70 άτομα και ςφνολο ωρϊν επιμόρφωςθσ 80 ϊρεσ.
• Ψεφχοσ ζκκεςθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ

ΥΡΟΕΓΟ 2 Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου με
ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των πολιτικϊν που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ των εξαρτιςεων

ΥΡΟΕΓΟ 4 ΕΤΘΣΛΟ Φεςτιβάλ κατά των ναρκωτικϊν
Σι θμερομθνίεσ διενζργειασ των δυο ανοικτϊν διαγωνιςμϊν (22/3/2013 για το υποζργο 2
και 16/4/2013 για το υποζργο 4) ανεςτάλθςαν. Χτισ 22/5/2013 το ΔΧ του Σργανιςμοφ
αποφάςιςε τθν εκ νζου τροποποίθςθ των προκθρφξεων κάνοντασ δεκτό αίτθμα τθσ ΕΔΕΕ με
τισ υπ’ αρικμ. 21/2/2013 και 15/3/2013 επιςτολζσ τθσ για τροποποίθςθ των όρων
κερδοφορίασ που ςυμπεριλαμβάνονταν ςτα κείμενα των προκθρφξεων. Ψο Ψμιμα
Δθμοςίων και Διεκνϊν Χυνεργαςιϊν (ΔΔΧ) προχϊρθςε ςτθν τρίτθ τροποποίθςθ των
ςχεδίων προκιρυξθσ.
Χτισ 3.12.2013 κατόπιν ςυνεδρίαςθσ του ΔΧ του Σργανιςμοφ αποφαςίςτθκαν οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ ςε προχπολογιςμό /χρονοδιαγράμματα/κατάργθςθ υποζργου.
Χφμφωνα με τθν ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ καταργείται το Ωποζργο 4 με τίτλο Ετιςιο
Φεςτιβάλ κατά των ναρκωτικϊν.

ΥΡΟΕΓΟ 5 Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ
Ζωσ τθν περίοδο αναφοράσ ζχουν ολοκλθρωκεί τα κάτωκι :
α) Σδθγόσ αξιολόγθςθσ πράξθσ
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β) Ενδιάμεςθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ ανά υποζργο και ςτο ςφνολο του πράξθσ.
Ψο δεφτερο παραδοτζο ενδεικτικά περιλαμβάνει :
1. Χτοιχεία για το Υεριβάλλον του ζργου
2. Αξιολόγθςθ ςτοχοκεςίασ και ςχεδιαςμοφ
3. Αξιολόγθςθ τθσ οργάνωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
4. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ
5. Ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των ωφελουμζνων
6. Αναμενόμενα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ
7. Εκτιμϊμενεσ επιπτϊςεισ
8. «Βιωςιμότθτα» και κοινωνικι προςτικζμενθ αξία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
9. Ενςωμάτωςθ ςε εκνικζσ πολιτικζσ
Θ ενδιάμεςθ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ παραλιφκθκε από τθν επιτροπι παραλαβισ ζργου ςτθν
οποία δεν περιλαμβάνονταν τα υποζργα 2 και 4 τθσ πράξθσ (λόγω μθ ςυμβαςιοποίθςισ
τουσ) τα οποία και ο ανάδοχοσ (με τθ ςυμβαςιοποίθςι τουσ) κα παρζδιδε ενδιάμεςθ
απολογιςτικι ζκκεςθ για τα υποζργα 2 και 4.

Χθμείωςθ : Πε ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ Υράξθσ καταργικθκε το Ωποζργο 4 .Ψθ
κζςθ του υποζργου 4 πιρε το υποζργο 5 (εξωτερικι αξιολόγθςθ) το οποίο και ςτο εξισ κα
αναφζρεται ωσ υποζργο 4

ΕΤΟΣ 2014
ΥΡΟΕΓΟ 1 Επιςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ. ςφνταξθ μελετϊν και
οδθγοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου:
Σδθγόσ ζγκυρθσ παρουςίαςθσ κεμάτων για τα ναρκωτικά: .(Υαραδοτζο 3): Ζχει ξεκινιςει θ
προετοιμαςία του και αναμζνεται θ οριςτικι παραλαβι του.(Υαραδοτζο 3): Αναμζνεται θ
οριςτικι παραλαβι του.
Ενδιάμεςθ διερεφνθςθ αποτελεςματικότθτασ καμπάνιασ ( Υαραδοτζο 4) :
Ξακϊσ προχπόκεςθ αποτελοφςε θ ζναρξθ του υποζργου 2 προβλεπόταν να ξεκινιςει το
ςυγκεκριμζνο παραδοτζο εντόσ του επόμενου εξαμινου
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ΥΡΟΕΓΟ 2 : Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου με
ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των πολιτικϊν που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ των εξαρτιςεων»
Θ ςχετικι προκιρυξθ του Ωποζργου και προχπολογιςμό 1.000.000 ευρϊ δθμοςιεφτθκε ςτισ
4/8/2014.Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιταν θ 29/9/2014. Οόγω
κακυςτεριςεων που οφείλονται ςτθν προκιρυξθ εκνικϊν εκλογϊν και ενϊ βρίςκονταν ςτο
ςτάδιο κατά το οποίο είχαν ανοίξει οι τεχνικζσ προςφορζσ, ζχει ολοκλθρωκεί το πρακτικό
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του ΔΧ του ΣΞΑΡΑ κα τεκεί ωσ κζμα
για τθν ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ (άνοιγμα οικονομικϊν προςφορϊν).
Ωπολογιηόταν ότι θ διαδικαςία ςυμβαςιοποίθςθσ με τον ανάδοχο κα ολοκλθρωνόταν μζχρι
τισ 15/3/2015.

ΥΡΟΕΓΟ 3 Κατάρτιςθ ςε μεκόδουσ χειριςμοφ ΜΜΕ
Ολοκλθρϊκθκε ςτισ 28/2/2013
ΥΡΟΕΓΟ 4 Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ
Αναμενόταν θ ςυμβαςιοποίθςθ του Ωποζργου 2
Θ ςυμβαςιοποίθςθ του Ωποζργου 2 ιταν προχπόκεςθ και για τθ υλοποίθςθ του
παραδοτζου.
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Α ΕΞΑΜΘΝΟ ΕΤΟΥΣ 2015
ΥΡΟΕΓΟ 1 Επιςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ. ςφνταξθ μελετϊν και
οδθγοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου:
Σλοκλθρϊκθκαν τα παραδοτζα.

ΥΡΟΕΓΟ 2 Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου με
ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των πολιτικϊν που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ των εξαρτιςεων»
Θ ςχετικι ςφμβαςθ υπογράφθκε τελικά ςτισ 5/5/2015
Χε εξζλιξθ και ολοκλιρωςθ
ΥΡΟΕΓΟ 3 Κατάρτιςθ ςε μεκόδουσ χειριςμοφ ΜΜΕ
Ζχει ολοκλθρωκεί το Ωποζργο
ΥΡΟΕΓΟ 4. Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ
Χε εξζλιξθ και ολοκλιρωςθ
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3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ/ ΔΤΦΕΡΕΙΕ
Ξατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ, προζκυψε θ ανάγκθ
τροποποιιςεων : α) ςτα χρονοδιαγράμματα υλοποίθςθσ των υποζργων και β) ςτο
οικονομικό αντικείμενο των υποζργων 2, 5 τθσ πράξθσ.
Οι τροποποιιςεισ οφείλονταν ςε εξωγενείσ παράγοντεσ /γεγονότα τα οποία
παρατίκενται παρακάτω:


Σι προκθρφξεισ των δυο ανοικτϊν διαγωνιςμϊν των ανωτζρω ζγιναν το
Φεβρουάριο του 2013. τθσ πράξθσ, όμωσ λόγω των κινθτοποιιςεων των
εργαηομζνων του ΣΞΑΡΑ, οι θμερομθνίεσ διενζργειασ των δυο ανοικτϊν
διαγωνιςμϊν (22/3/2013 για το υποζργο 2 και 16/4/2013 για το υποζργο 4)
ανεςτάλθςαν.



Χτισ 22/2/2013 θ Ζνωςθ Εταιρειϊν Διαφιμιςθσ και Επικοινωνίασ Ελλάδοσ (ΕΔΕΕ)με
το υπ.αρικμ. 2577/22-2-013 ζγγραφο τθσ διαβίβαςε γνωμοδοτικι επιςτολι προσ
τον ΣΞΑΡΑ, θ οποία αφορά ςτισ χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ που ζχει κζςει ο
ΣΞΑΡΑ ωσ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω ζργο. Πε τθν απόφαςθ του
κζματοσ 7 τθσ 62θσ/22.5.2013 ςυνεδρίαςθσ του ΔΧ του ΣΞΑΡΑ αποφαςίςτθκε θ
επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ με τουσ ίδιουσ όρουσ τισ εξισ τροποποιιςεισ, οι
οποίεσ προζκυψαν μετά τθν ανωτζρω επιςτολι τθσ ΕΔΕΕ : Ψο Ψμιμα Δθμοςίων και
Διεκνϊν Χυνεργαςιϊν (ΔΔΧ) προχϊρθςε ςτθν τρίτθ τροποποίθςθ των ςχεδίων
προκιρυξθσ δεδομζνου ότι πλθν των ςυγκεκριμζνων όρων που κα άλλαηαν, κα
ζπρεπε να τροποποιθκοφν και οι χρόνοι παράδοςθσ των παραδοτζων που
ηθτοφνταν από τουσ αναδόχουσ.

Χυγκεκριμζνα τροποποιικθκαν τα παρακάτω:
Α. Ψο ςθμείο δ (i) του όρου Β.6.4.Η. τζκθκε ωσ εξισ:
«δ) Θ αποδοχι των διαγωνιηομζνων ςτον παρόντα διαγωνιςμό κα γίνει, εφόςον και μόνο
ικανοποιοφνται ακροιςτικά όλα τα παρακάτω κριτιρια αποδοχισ:
(i) Ζχουν ωσ μζςο όρο για τισ τελευταίεσ τρεισ (3) οικονομικζσ χριςεισ κφκλο εργαςιϊν από
παροχι ςυναφϊν με τθν προκιρυξθ υπθρεςιϊν που ανζρχεται ακροιςτικά ςτα δφο πζμπτα
(2/5) του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ ζργου, άνευ Φ.Υ.Α. Υαράλλθλα, δεν εμφανίηουν
ηθμία που να υπερβαίνει ακροιςτικά το ποςό των 100.000 ευρϊ ςτισ τρεισ (3) τελευταίεσ
οικονομικζσ χριςεισ. Ψα ανωτζρω αποδεικνφονται με τθν προςκόμιςθ δθμοςιευμζνων
ιςολογιςμϊν (ι άλλων ανάλογων επίςθμων λογιςτικϊν ςτοιχείων όταν δεν υπάρχει
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ), ςυνοδευμζνων από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.
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Διευκρινίηεται ότι, εφόςον πρόκειται για Ζνωςθ/Ξοινοπραξία, οι εν λόγω προχποκζςεισ
πρζπει να ςυντρζχουν ςτο Πζλοσ που ζχει οριςτεί ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό
(leader)».
Β. Ψο ςθμείο α του όρου Β.6.4.Ε να τζκθκε ωσ εξισ:
«α. τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε προμθκευτι που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι τθν κοινοπραξία, με τθν ειδικότερθ διευκρίνιςθ που τίκεται και
ςτον όρο Β.6.4.Η. ςθμείο δ (i). Επιςθμαίνεται ότι….»


Για τισ ανωτζρω τροποποιιςεισ απαιτοφνταν εκ νζου προζγκριςθ από τθν Ειδικι
Ωπθρεςία του Ψομζα Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Ωπουργείο Ωγείασ Σι
ςχετικοί φάκελοι για τθν προζγκριςθ των δφο υποζργων εςτάλθςαν ςτθν Ειδικι
Ωπθρεςία του Ψομζα Ωγείασ ςτισ 28/5/2013, με τθν ζνδειξθ του επείγοντοσ
(αρ.πρωτ. ΕΩΨΩΞΑ 2339/28.5.2013) , αλλά ζωσ και τον Χεπτζμβριο του 2013 δεν είχε
ςταλεί θ απαιτοφμενθ προζγκριςθ ϊςτε να προχωριςει ο ΣΞΑΡΑ ςε διαγωνιςμό.
Πετά από προφορικι ενθμζρωςθ που είχε το Ψμιμα ΔΔΧ τον Χεπτζμβριο 2013 -για
τθν επικυμία τθσ αρμόδιασ για τον ΣΞΑΡΑ Ωφυπουργοφ Ωγείασ να περικοπεί το
ςυνολικό ποςό τθσ πράξθσ,- ενθμερϊκθκε θ Ειδικι Ωπθρεςία του Ψομζα Ωγείασ να
μθν προχωριςει ςτθν προζγκριςθ των δφο υποζργων κακϊσ κα ζπρεπε να
τροποποιθκοφν οι προχπολογιςμοί τουσ. Πε δεδομζνα τα ανωτζρω, προτάκθκαν
από τα αρμόδια τμιματα του Σργανιςμοφ και ζγιναν δεκτζσ από το ΔΧ του
Σργανιςμοφ (κζμα 6 τθσ 76θσ /3.12.2013 ςυνεδρίαςθσ του ΔΧ του Σργανιςμοφ) οι
ςχετικζσ

τροποποιιςεισ

ςε

προχπολογιςμό

/χρονοδιαγράμματα/κατάργθςθ

υποζργου Θ ςχετικι προκιρυξθ (υποζργο 2) με προχπολογιςμό 1.000.000 ευρϊ
δθμοςιεφτθκε ςτισ 4/8/2014 και ωσ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
ορίςτθκε θ 29/9/2014.


Χτθ ςυνζχεια και ενϊ θ διαδικαςία βρίςκονταν ςτο ςτάδιο, κατά το οποίο ,είχαν
ανοιχτεί οι τεχνικζσ προςφορζσ, είχε ολοκλθρωκεί το πρακτικό τθσ αρμόδιασ
επιτροπισ και εκκρεμοφςε το άνοιγμα οικονομικϊν προςφορϊν. προζκυψαν εκ
νζου κακυςτεριςεισ λόγω τθσ προκιρυξθσ εκνικϊν εκλογϊν Πε τθν απόφαςθ επί
του 4ου κζματοσ τθσ υπαρ 118/9-3-2015 ςυνεδρίαςθσ του ΔΧ του Σργανιςμοφ
αποφαςίςτθκε θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και θ ανάκεςθ του Ωποζργου 2
«Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ τθσ Υράξθσ με τίτλο ΞΑΠΥΑΡΛΑ
ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΕΑΦΨΘΧΕΛΧ ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία ( Ανάδοχο) με τθν
επωνυμία ΑΕΧ ΓΦΑΦΛΞΕΧ ΨΕΧΡΕΧ ΑΕ Θ ςχετικι ςφμβαςθ υπογράφθκε τελικά ςτισ
5/5/2015
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Ψο κρίςιμο και εξαιρετικά ςφντομο (ωσ προσ τθν υλοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ
απαιτοφμενων δράςεων) χρονικό διάςτθμα, που μεςολάβθςε από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ του Αναδόχου μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των δράςεων του Ωποζργου 2,
για άλλθ μια φορά δυςχζραναν τθν υλοποίθςι του εξωγενείσ παράγοντεσ όπωσ :
Α) Οι πολιτικζσ εξελίξεισ (δθμοψιφιςμα) τθσ χϊρασ
Β) Θ προκιρυξθ εκ νζου εκνικϊν εκλογϊν

Σι προαναφερόμενεσ πολιτικζσ εξελίξεισ απζςπαςαν τθν προςοχι και το ενδιαφζρον των
ΠΠΕ αλλά και του ευρφτερου κοινοφ από το ςυγκεκριμζνο κοινωνικό πρόβλθμα
Γ) Οι άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν , κατά τθν διενζργεια των
Φεςτιβάλ ςε Ακινα &Κεςςαλονίκθ, παρεμποδίηοντασ ζτςι τθν προςζλευςθ του
κοινοφ
Δ) Θ αδυναμία προβολισ του τθλεοπτικοφ spot ( με τθ μορφι κοινωνικοφ
μθνφματοσ) πριν τθν διενζργεια του Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ κατόπιν ςχετικισ
οδθγίασ θ οποία απαγόρευε κάκε προβολι πράξεων ΕΧΥΑ Πεταγενζςτερθ
απόφαςθ του ΕΧΦ ,επζτρεπε τθν προβολι του ςχετικοφ spot, όμωσ οι χρόνοι δεν
ιταν ενδεδειγμζνοι χρόνοι για τθν προβολι του Φεςτιβάλ .
Ωσ εκ τοφτων ,αποφαςίςτθκε θ αγορά χρόνου (3 θμερϊν)για τθλεοπτικό spot (με
δυνατότθτα μελλοντικισ χριςθσ) για το φεςτιβάλ τθσ Ακινασ κακϊσ και για τθν προβολι
του εταιρικοφ προφίλ -διάρκειασ 3-4 λεπτϊν -ςε ειδικζσ ςυνκικεσ (εκδθλϊςεισ κλπ)


Ψζλοσ, θ ςυχνι εναλλαγι Διοικιςεων τόςο ςτον ΣΞΑΡΑ όςο και ςε επίπεδο
Ξεντρικό ,δθμιοφργθςε ςοβαρζσ κακυςτεριςεισ προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι
αρμόδιοι και να ςυμφωνιςουν εκ νζου ςτθν πραγματοποίθςθ των δράςεων
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4. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ
ΣΨΝ ΕΞΑΡΣΗΕΨΝ:

Θ προτεινόμενθ πράξθ, μζςω των υποζργων που υλοποιικθκαν ςυνζβαλε :


Χτθν οργάνωςθ μιασ ευρείασ επιςτθμονικά ςχεδιαςμζνθσ επικοινωνιακισ
εκςτρατείασ, θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν αγωγι υγείασ, αποτζλεςαν τισ
ςθμαντικότερεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ για τθν προςταςία και προαγωγισ τθσ
υγείασ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ.



Χτθν εξαςφάλιςθ εφκολθσ και άμεςθσ πρόςβαςθσ των ενεργϊν χρθςτϊν ςε
κεραπεία κακϊσ και θ ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ.



Χτθν ευαιςκθτοποίθςθ του γενικοφ πλθκυςμοφ, αλλά και των κατοίκων περιοχϊν
όπου πρόκειται να ιδρυκοφν Πονάδεσ, επαγγελματικϊν τάξεων ι άλλων επιμζρουσ
ομάδων, δεδομζνου ότι μζςω τθσ επικοινωνιακισ εκςτρατείασ, κα τουσ δοκοφν
ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ αλλαγισ υιοκζτθςθσ υγιοφσ ςυμπεριφοράσ.



Χτθν υιοκζτθςθ υγιϊν ςυμπεριφορϊν αλλά και τθν πρόλθψθ τθσ χριςθσ ςτουσ
νζουσ , δεδομζνου ότι ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ όλθσ επικοινωνιακισ εκςτρατείασ
απευκυνόταν ς' αυτοφσ.



Χτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ωφζλειασ ςτισ ομάδεσ των: α) ενεργϊν χρθςτϊν
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, β) πρϊθν χρθςτϊν εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, γ) άτομα που
βρίςκονται ςε διαδικαςία απεξάρτθςθσ. Σι υποομάδεσ αυτζσ παρουςιάηουν
υψθλότερα από το μζςο όρο ποςοςτά παραγόντων κινδφνου υγείασ και
ωφελικθκαν ςθμαντικά από τθν προςδοκϊμενθ ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου
πλθκυςμοφ.



Χτθν ευαιςκθτοποίθςθ των διαμορφωτϊν κοινισ γνϊμθσ ,των επαγγελματιϊν
υπθρεςιϊν υγείασ και γενικότερα τθσ ευρφτερθ κοινότθτασ.



Χτθν

παραγωγι

και

διανομι

μεγάλου

αρικμοφ

ενθμερωτικοφ

υλικοφ

διαμορφωμζνο ανά ομάδα ςτόχο (νζοι, γονείσ κ.α) εντόσ του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματοσ και με πανελλαδικι διανομι.
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5. ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΠΡΑΞΗ
Τπωσ προκφπτει από τθν περιγραφι δράςεων/ενεργειϊν / ειδικϊν εκκζςεων που
παρατίκενται ανά Ωποζργο κακϊσ και από τθ χριςθ λοιπϊν ςτοιχείων του Ζργου
τεκμθριϊνεται ότι :


Θ πορεία υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Υράξθσ ,κρίνεται πάρα πολφ
ικανοποιθτικι

,ιδιαίτερα

εάν

λάβει

κανείσ

υπόψθ,

τισ

δυςκολίεσ

που

δθμιουργικθκαν λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ του
Ωποζργου 2 (βλ. ςχετικι ανάλυςθ ςτθν ενότθτα προβλιματα/ δυςχζρειεσ) Ψο χρονικό
διάςτθμα. που επόταν τθσ υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ, κρίνεται ότι το φυςικό
αντικείμενο του Ωποζργου 2, υλοποιικθκε με τον ταχφτερο δυνατό ρυκμό και
ολοκλθρϊκθκαν όλεσ οι απαιτοφμενεσ δράςεισ ,παρόλο που απρόβλεπτοι εξωγενείσ
παράγοντεσ (προκιρυξθ δθμοψθφίςματοσ και εκλογϊν) εμπόδιςαν εκ νζου τθν
υλοποίθςι του.


Θ τροποποίθςθ των χρονοδιαγραμμάτων των υποζργων αλλά και τθσ Υράξθσ ιταν
πλιρωσ αιτιολογθμζνθ από τον ΣΞΑΡΑ και αναγκαία. Σι τροποποιιςεισ αυτζσ δεν
επθρζαςαν το φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ και ιταν αναγκαίεσ προκειμζνου να
ολοκλθρωκεί με επιτυχία το φυςικό αντικείμενο. Θ τροποποίθςθ του οικονομικοφ
αντικειμζνου ( τροποποίθςθ εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ, κατάργθςθ υποζργου)
αποδεικνφουν όχι μόνο τθν αναγκαιότθτά του, αλλά και τθν ορκι παρακολοφκθςθ /
διαχείριςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου από τουσ Ωπευκφνουσ υλοποίθςθσ τθσ
Υράξθσ.



Σι διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν α) για τθν επιλογι εξωτερικϊν ςυνεργατϊν β)
τουσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ, ιταν ςφμφωνεσ με το ιςχφον νομικό πλαίςιο που
διζπει αυτά και τισ κατατεκείςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.



Θ τιρθςθ όλων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, από τον Ανάδοχο, του Ωποζργου 2,
κακϊσ και θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των εγκεκριμζνων δράςεων/ενεργειϊν του
ςυγκεκριμζνου Ωποζργου εντόσ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματοσ.



Θ εναρμόνιςθ του εκνικοφ νομικοφ πλαιςίου /διοικθτικοφ πλαιςίου με τισ οδθγίεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και εν γζνει θ ενςωμάτωςθ των δράςεων ςτισ εκνικζσ
πολιτικζσ.



Θ ςυνεργαςία και δικτφωςθ μεταξφ των υπθρεςιϊν του ΣΞΑΡΑ κακϊσ και με α)
αρμόδιουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα (ςυμμετοχι
φορζων ςτα Φεςτιβάλ) β) ΠΠΕ.
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Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των Υαραδοτζων τθσ Υράξθσ ,τα οποία είναι ςφμφωνα με τα
τροποποιθμζνα ΨΔΕ.



Ψα αποτελζςματα των υποζργων αλλά και τθσ Υράξθσ ωσ ςφνολο, κρίνονται πολφ
ικανοποιθτικά και ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ζνταξθσ , το τεχνικό δελτίο τθσ πράξθσ
και τισ υποχρεϊςεισ του Χυμφϊνου Αποδοχισ.



Σι εκτιμϊμενεσ επιπτϊςεισ (impact indicators) του ζργου (δθλ ςυνζπειεσ του ζργου
μετά τθν παρζλευςθ κάποιου χρόνου από τθν άμεςθ επίδραςθ των αποτελεςμάτων)
κρίνεται ότι κα είναι κετικζσ, και πολλαπλαςιαςτικζσ .Ενδεικτικά παραδείγματα
δεικτϊν είναι : α) ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιςκεπτϊν ςτα social media , likes κλπ β)
ο μεγάλοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτα road shows και ςτα Φεςτιβάλ Ακινασ και
Κεςςαλονίκθσ γ) ο πάρα πολφ μεγάλοσ βακμόσ ικανοποίθςθσ των επιςκεπτϊν ςτα
Φεςτιβάλ.
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6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Θ Υράξθ αρχικά περιελάμβανε ςυνολικά πζντε (5) υποζργα, εςτιάηοντασ όχι μόνο τισ
μαηικζσ επικοινωνιακζσ δράςεισ αλλά και ςε δουλειά υποδομισ απαραίτθτθσ για τθν
ευδοκίμθςθ των μαηικϊν επικοινωνιακϊν ενεργειϊν. Ξατόπιν των εγκεκριμζνων
τροποποιιςεων υλοποιικθκαν τα τζςςερα (4) υποζργα.
Χτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου Ωποζργου, διενεργικθκαν δφο (2) Ζρευνεσ
Ξοινισ Γνϊμθσ, που ςυνζβαλαν ςτον εντοπιςμό -ποςοτικά και ποιοτικά- του βακμοφ
ενθμζρωςθσ, γενικά τθσ κοινισ γνϊμθσ, αλλά και ενόσ περιςςότερο εξειδικευμζνου κοινοφ,
όςον αφορά ςτο κρίςιμο και ευαίςκθτο κζμα των εξαρτιςεων, με γνϊμονα πάντα τισ
ανάγκεσ του ΣΞΑΡΑ.
Ψο Site αποτζλεςε μια ζγκυρθ και επικαιροποιθμζνθ πθγι πλθροφόρθςθσ για τουσ webχριςτεσ και, κυρίωσ, τισ νεότερεσ θλικίεσ, ςχετικά με τισ δομζσ και τισ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ του ΣΞΑΡΑ, κακϊσ και τα ςθμαντικά οφζλθ που προκφπτουν για όλουσ από τισ
δράςεισ και το ζργο του Σργανιςμοφ. Υαράλλθλα με τθ δθμοςιοποίθςθ των δράςεων
(Φεςτιβάλ/Road Shows) ενίςχυςε τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςε αυτζσ.
Γενικά ιταν ςφγχρονο, τεχνικά εφχρθςτο , λειτουργικό , φιλικό και ελκυςτικό για το χριςτθ
Ωπιρχε διαρκισ διαχείριςθ και υποςτιριξθ του (επικαιροποίθςθ /ανανζωςθ) ζωσ τθ λιξθ
τθσ Χφμβαςθσ και πραγματοποιικθκε πλικοσ αναρτιςεων διαφορετικοφ περιεχομζνου
(Ανακοινϊςεισ ,ενθμερωτικό υλικό, φωτογραφικό υλικό ,Δελτία Ψφπου κα) Τπωσ προκφπτει
και από τα αποτελζςματα του εντφπου αξιολόγθςθσ του site (βλ Υαράρτθμα 1.1) θ
ςυνολικι εκτίμθςθ τθσ πλειονότθτασ των ερωτθκζντων για το δικτυακό τόπο είναι πολφ
κετικι (2) ζωσ άριςτθ (1).
Σι λογαριαςμοί ςτα Social Media αναδείχκθκαν ςε ζνα διαδραςτικό εργαλείο επικοινωνίασ
και διαλόγου με το ευρφ κοινό και ιδιαίτερα με τουσ νζουσ . Ξρίνεται ότι ιταν ιδιαίτερο
χριςιμο εργαλείο αφενόσ για ευρεία ενθμζρωςθ των δράςεων του ΣΞΑΡΑ, αφετζρου για
τθ ςυμμετοχι του ευρφτερου κοινοφ ςτα Φεςτιβάλ και τα Road Shows.
Mε τθ διοργάνωςθ των Road Shows, o OKANA, ιρκε ςε άμεςθ επαφι με το ευρφ κοινό και
πρόβαλε ςθμαντικζσ δράςεισ και αποτελζςματα που αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ του
κρίςιμου και ευαίςκθτου προβλιματοσ των εξαρτιςεων Θ προετοιμαςία και θ διενζργεια
των Ενθμερωτικϊν Δράςεων- Road Shows ςτθν κάκε πόλθ ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία και
εντόσ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματοσ, λαμβάνοντασ ςθμαντικι αποδοχι από το
κοινό, ςε ςχζςθ με τον προβλεπόμενο προγραμματιςμό, αναδεικνφοντασ όχι μόνο τθν
καμπάνια του ΣΞΑΡΑ, αλλά και τθν πολφτιμθ ςυμβολι του ςτον περιοριςμό του
προβλιματοσ των εξαρτιςεων.
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Θ παραγωγι και προβολι των TV & Radio spots ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθ δθμοςιοποίθςθ
/γνωςτοποίθςθ των Δράςεων ςτο ευρφ κοινό ενϊ παράλλθλα ενίςχυςε κετικά το προφίλ
του Σργανιςμοφ Επιπρόςκετα, θ δθμιουργία του video/spot του εταιρικοφ προφίλ του
Σργανιςμοφ, είναι ζνα ςφγχρονο εργαλείο προβολισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του και
δίνει τθ δυνατότθτα χριςθσ του μελλοντικά , όποτε αυτό κρικεί ςκόπιμο.
Θ διοργάνωςθ των Θμερίδων , ςυνζβαλε αφενόσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ εικόνασ του ΣΞΑΡΑ ωσ
ζναν αξιόπιςτο και ςθμαντικό φορζα, ςτον χϊρο των εξαρτιςεων και των ψυχικϊν
νοςθμάτων ,.αφετζρου ςτθν ενθμζρωςθ όλων των ςυμμετεχόντων για εξειδικευμζνα
ηθτιματα επικοινωνίασ των εξαρτιςεων, Πε αυτό τον τρόπο επιτεφχκθκε μια ςτοχευμζνθ
επαφι

των

ςτελεχϊν του

ΣΞΑΡΑ,

κυρίωσ

με

τουσ

άμεςα

ενδιαφερομζνουσ

δθμοςιογράφουσ και διαμορφωτζσ κοινισ γνϊμθσ δθμιουργϊντασ ζτςι τθν ευκαιρία για τθν
ανάπτυξθ ενόσ γόνιμου διαλόγου.
H διοργάνωςθ των Φεςτιβάλ ςε Ακινα και Κεςςαλονίκθ, αποτζλεςε μια μεγάλθ
προςπάκεια προςζγγιςθσ τόςο των χρθςτϊν αλλά και του ευρφτερου κοινοφ και κυρίωσ
των νζων , με απϊτερο ςκοπό , αφενόσ να ανατραποφν ςτερεότυπα, προκαταλιψεισ,
φοβικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ κοινωνικοφ ςτιγματιςμοφ αφετζρου τθν επίτευξθ
ζμπρακτθσ ςτιριξθσ ςτθν εφαρμογι μιασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ για τθν καταπολζμθςθ των
εξαρτιςεων Ψα Φεςτιβάλ πραγματοποιικθκαν με εξαιρετικι επιτυχία (παρά τισ αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν) γεγονόσ που τεκμθριϊνεται από τον αρικμό
ςυμμετεχόντων , τθν κάλυψθ των αναγκϊν των επιςκεπτϊν και το βακμό ικανοποίθςθσ του
κοινοφ που ςυμμετείχε (ΒΟ.Αναλυτικά αποτελζςματα ςτο Υαράρτθμα 4.4 & 4.5) .
Ενδεικτικά αναφζρονται α) τα υψθλά ποςοςτά που παρατθρικθκαν ςτθν ερϊτθςθ
αναφορικά με τθ γενικι ικανοποίθςθ από τθν εμπειρία επίςκεψθσ/ςυμμετοχισ ςτα
Φεςτιβάλ (Ακινασ & Κεςςαλονίκθσ)με τθν πλειοψθφία των επιςκεπτϊν , να δθλϊνει, πάρα
πολφ και πολφ ικανοποιθμζνθ ( με ποςοςτά 50,5% και 41,1% αντίςτοιχα για τθν Ακινα &
44,4% και 46,5% αντίςτοιχα για τθ Κεσ /κθ).
Πζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υράξθσ, επιτεφχκθκε θ δθμιουργία/παραγωγι μεγάλου αρικμοφ
ενθμερωτικοφ και προωκθτικοφ υλικοφ ενθμερϊνοντασ και επθρεάηοντασ κετικά το ευρφ
κοινό αλλά και τισ ειδικζσ ομάδεσ για το ςθμαντικό ζργο που επιτελεί ο ΣΞΑΡΑ ςτον τομζα
των Εξαρτιςεων.
Χτο ςθμείο αυτό αξίηει να τονιςκεί , ότι εάν θ πανελλαδικι διανομι γινόταν από τον
ΣΞΑΡΑ, το κόςτοσ αυτισ (διανομισ) κα επιβάρυνε ςθμαντικά τον Σργανιςμό Σι Ωπεφκυνοι
τθσ Υράξθσ (Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ και άλλοι εμπλεκόμενοι) όμωσ κατάφεραν,
αξιοποιϊντασ με τον αποδοτικότερο τρόπο τισ δυνατότθτεσ τθσ Χφμβαςθσ , θ πανελλαδικι
διανομι του ςχετικοφ υλικοφ να γίνει από τον Ανάδοχο. Ζτςι επιτεφχκθκε θ διανομι του
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ςχετικοφ υλικοφ και θ διάχυςθ των ςχετικϊν μθνυμάτων χωρίσ να επιβαρυνκεί οικονομικά
ο ΣΞΑΡΑ.
Αξίηει να τονιςκεί ,ότι θ παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ ςφγχρονθσ αιςκθτικισ κακϊσ και
θ διακίνθςθ αυτοφ είτε μζςω των Road Shows/Φεςτιβάλ είτε μζςω των δομϊν του ΟΚΑΝΑ
ι των ςυνεργαηόμενων με αυτόν δομϊν πανελλαδικά, κεωρείται ότι αποτζλεςε ζνα
κατάλλθλο εργαλείο για τθ ςυμπλθρωματικι υποςτιριξθ των δράςεων πλθροφόρθςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ.. Επιπρόςκετα, θ ανάρτθςι του ςτο site δθμοςιότθτασ, ςυνζβαλε ςτθν
περαιτζρω ευαιςκθτοποίθςθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τουσ
κινδφνουσ τθσ χριςθσ, τθν πρόλθψθ, τθ κεραπεία, αλλά και τθν κοινωνικι/επαγγελματικι
επανζνταξθ των απεξαρτθμζνων ατόμων. Eπιςθμαίνεται δε, ότι οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ
είναι ικανζσ να καλφψουν τισ ανάγκεσ του ΣΞΑΡΑ για τα προςεχι 2- 3 χρόνια.
Πζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υράξθσ ο ΣΞΑΡΑ, κατάφερε να αναδείξει τθ φιλοςοφία το όραμά
του και να ενιςχφςει τθν αξιοπιςτία του μζςα από εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ, αξιόπιςτεσ
απαντιςεισ και χρθςτικζσ οδθγίεσ,. Πε αυτό τον τρόπο προςζφερε ενδεδειγμζνουσ και
αποτελεςματικοφσ τρόπουσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου, ςτουσ νζουσ και
τουσ εφιβουσ, προκειμζνου να υιοκετιςουν ςωςτι ςυμπεριφορά απζναντι ςτουσ
κινδφνουσ τθσ χριςθσ ουςιϊν Διαμορφϊκθκε μια εταιρικι επικοινωνιακι ταυτότθτα για
τον Σργανιςμό , θ οποία περιελάμβανε όλθ τθν γκάμα των δραςτθριοτιτων του (πρόλθψθ,
κεραπεία, κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ, μείωςθ τθσ βλάβθσ, εκπαίδευςθ
επαγγελματιϊν) Υαράλλθλα, αναδφκθκαν τα αποτελζςματα που ζχει να επιδείξει μζςα από
μια μακρά και αξιόλογθ πορεία, επθρεάηοντασ με αυτό τον τρόπο κετικά τθν κοινι γνϊμθ
αλλά και ταυτόχρονα ενεργοποιϊντασ αυτι, για το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν
Επιπρόςκετα, κρίνεται ότι θ εικόνα του ,εκςυγχρονίςτθκε προκειμζνου να προςελκφςει και
να εδραιϊςει μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με το νεανικό κοινό.
Πζςω των επιμζρουσ Ωποζργων, εκπονικθκαν και παραδόκθκαν ςθμαντικά ζργα (όπωσ θ
Πελζτθ ςχεδιαςμοφ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ με τίτλο: “Θ επικοινωνία ςτθν αντιμετϊπιςθ
του προβλιματοσ των εξαρτιςεων”, και ο “Σδθγόσ για τθν ζγκυρθ παρουςίαςθ κεμάτων
ςχετικά με τα ναρκωτικά”.) που μποροφν να αποτελζςουν παρακατακικθ για τον
Σργανιςμό, αλλά και για το πεδίο των εξαρτιςεων γενικότερα.
Ψα ςτελζχθ του ΣΞΑΡΑ (ιατρικό, κεραπευτικό, διοικθτικό προςωπικό) καταρτίςτθκαν ςε
μεκόδουσ χειριςμοφ ΠΠΕ (υποζργο 3), με επιςτθμονικά ολοκλθρωμζνο τρόπο (κεωρθτικι
& βιωματικι εκπαίδευςθ). Θ κατάρτιςθ αποςκοποφςε ςτθν απόκτθςθ των απαραίτθτων
γνϊςεων ςχετικά με τον κακοριςτικό ρόλο που παίηουν τα ΠΠΕ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
κοινισ γνϊμθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου και του κζματοσ των εξαρτιςεων) αλλά και ςτθν
απόκτθςθ των απαραίτθτων ικανοτιτων /δεξιοτιτων ϊςτε οι ίδιοι να χειρίηονται αυτά
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(ΠΠΕ) αποτελεςματικά και να ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ , όταν τουσ
δίνεται δθμόςιο βιμα. Θ επιλογι εκπαιδευτϊν ,προερχόμενων από χϊρουσ όπωσ τα ΠΠΕ
(δθμοςιογράφοι) αλλά και πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ δθμοςιογραφίασ και επικοινωνίασ
ςυνζβαλε ςτθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.
Θ επιλογι των μζςων επικοινωνίασ που χρθςιμοποιικθκαν κρίνεται πολφ εφςτοχθ και ο
ςυνδυαςμόσ αυτϊν ,ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθ βζλτιςτθ επικοινωνιακι υποςτιριξθ τθσ
ςυνολικισ καμπάνιασ του ΣΞΑΡΑ, κακϊσ και ςτθν ευρεία ςυμμετοχι του κοινοφ ςτισ
επιμζρουσ δράςεισ Σι Σμάδεσ ςτόχοι, προςεγγίςτθκαν από διαφορετικζσ διόδουσ
επικοινωνίασ

,οι

οποίεσ

λειτοφργθςαν

ςυμπλθρωματικά,

μεγιςτοποιϊντασ

τθν

αποτελεςματικότθτα και εξαςφαλίηοντασ με τον τρόπο αυτό ,ςαφι αποκωδικοποίθςθ των
μθνυμάτων και υψθλότερθ αναμνθςιμότθτα.
Για πρϊτθ φορά πραγματοποιικθκε μια ςχεδιαςμζνθ και με επιςτθμονικό τρόπο δομθμζνθ
Ξαμπάνια Ενθμζρωςθσ για τισ Εξαρτιςεισ από τον Σργανιςμό, με οριςμζνουσ ςτόχουσ (που
καλφπτουν ςθμαντικά πεδία, από τθν πρόλθψθ των εξαρτιςεων ζωσ τθν καταπολζμθςθ
του κοινωνικοφ ςτίγματοσ των εξαρτθμζνων ατόμων), επιςτθμονικά ςχεδιαςμζνθ
ςτρατθγικι επικοινωνίασ, αλλά και ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ υλοποίθςθσ.
Δυςτυχϊσ ,οι κακυςτεριςεισ από τθν ζγκριςθ τθσ Υράξθσ μζχρι και τθν ολοκλιρωςι τθσ,
ιταν πολλζσ και μεγάλθσ διάρκειασ και οφείλονταν ςε γραφειοκρατικά & διοικθτικά
κζματα ( ςυχνι εναλλαγι διοικιςεων ςτον οργανιςμό /ΩΩΞΑ) αλλά και ςε μια ςειρά από
εξωγενείσ παράγοντεσ (βλ Ενότθτα 3- Δυςχζρειεσ/ Υροβλιματα) που δυςχζραναν τθν
υλοποίθςθ τθσ Επίςθσ, οι προβλεπόμενεσ από το κεςμικό πλαίςιο διαδικαςίεσ, ιταν
εξαιρετικά πολφπλοκεσ και δυςκόλεψαν τθν υλοποίθςθ τθσ, θ οποία από τθ φφςθ τθσ ιταν
πολφπλοκθ και ςε βάκοσ χρόνου αναπόφευκτα κα είχε αλλαγζσ.
Σι Ωπεφκυνοι (Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ , διοικθτικό/οικονομικά υπεφκυνοι, ςτελζχθ κ.α) τθσ
Υράξθσ, αξιοποίθςαν με τον αποδοτικότερο και αποτελεςματικότερο τρόπο ,όλεσ τισ
δυνατότθτεσ που τουσ ζδινε το πρόγραμμα και προζβθςαν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ προκειμζνου να ξεπεραςτοφν τα προβλιματα που προζκυπταν κατά καιροφσ.
Ξρίνεται ςκόπιμο , ςε μελλοντικό ςχεδιαςμό παρόμοιων δράςεων να λθφκοφν υπόψθ τα
αποτελζςματα τθσ SWOT Aνάλυςθσ (βλ Υαράρτθμα 4.1) προκειμζνου να αποφευχκοφν
προβλιματα και να επιτευχκεί ζνασ αποτελεςματικόσ ςυνδυαςμόσ παρεμβάςεων ςτον
τομζα εξαρτιςεων.
Ζκδθλθ ιταν, θ κετικι ανταπόκριςθ του κοινοφ και θ ςυμμετοχι του ςτθ ςυνολικι
καμπάνια του ΣΞΑΡΑ, ςυμβάλλοντασ ζμπρακτα ςτθν υποςτιριξθ του ζργου και των
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δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ του ευαίςκθτου και κρίςιμου προβλιματοσ των εξαρτιςεων
ςτθ χϊρα μασ.
Οαμβάνοντασ

υπόψθ,

τα

ποιοτικά

και ποςοτικά

ςτοιχεία/δείκτεσ

(όπωσ

αυτά

αποτυπϊνονται ςτισ επιμζρουσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ) τθσ Υράξθσ , ςυνυπολογίηοντασ τα
προβλιματα /δυςχζρειεσ που προζκυψαν κατά τθν υλοποίθςι τθσ, ςε ςυνδυαςμό με το
βακμό δυςκολίασ που ενείχε ςε επίπεδο πολυπλοκότθτασ και απουςία εμπειρίασ (από τον
Σργανιςμό) και ςε ςχζςθ με το ςφντομο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των ςθμαντικότερων
δράςεων (Ωποζργο 2), τα αποτελζςματα τθσ , κρίνονται ςτο μζγιςτο βακμό ικανοποιθτικά.
Επιςθμαίνεται δε , ότι ενιςχφκθκε ςθμαντικά θ δθμοςιότθτα και θ περαιτζρω προβολι του
ζργου και των προτεραιοτιτων του ΣΞΑΡΑ ςε Π.Π.Ε εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ.
Θ τεχνογνωςία και θ εμπειρία που αποκτικθκε, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ ενόσ ζργου,
τζτοιου μεγζκουσ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και κα μποροφςε να αξιοποιθκεί από τον
Σργανιςμό ϊςτε να ςυνεχιςκοφν παρόμοιεσ επικοινωνιακζσ παρεμβάςεισ ςτο μζλλον.
Είναι αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι κα πρζπει να υπάρχει ςυνεχισ ενθμζρωςθ και
ςυντονιςμζνθ δράςθ του ΣΞΑΡΑ ϊςτε να προςεγγίηει ενεργθτικά τουσ αποδζκτεσ του . Σ
οργανιςμόσ κα πρζπει να ςυνεχίςει να δίνει ζμφαςθ ςτα ςτοιχεία αυτά που ςυμβάλλουν
ςτο κοινωνικό όφελοσ τόςο ςτθ διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ υγείασ όςο και ςτο κζμα τθσ
κοινωνικισ όχλθςθσ.
Εν κατακλείδι, το κζμα των εξαρτιςεων αποτελεί ζνα πολυπαραγοντικό πρόβλθμα που
απαιτεί ζνα ςυνδυαςμό παρεμβάςεων για τθν αντιμετϊπιςι του Σι καμπάνιεσ ΠΠΕ ςε
ςυνδυαςμό με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ μικρότερεσ κλίμακασ , κα ςυνζβαλαν με τον
πλζον αποτελεςματικό τρόπο ςτθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ Βζβαια ο
ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ παρόμοιων παρεμβάςεων ςτο μζλλον είναι πρωτίςτωσ κζμα
πολιτικισ βοφλθςθσ και διάκεςθσ των απαραίτθτων πόρων για τθν πραγματοποίθςι τουσ
Ψθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ που διανφει θ χϊρα μασ ,θ χρθματοδότθςθ τζτοιου
είδουσ παρεμβάςεων από το ΕΧΥΑ , αποτελεί ςθμαντικι ευκαιρία για τθν υλοποίθςι τουσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4


ΡΑΑΤΘΜΑ 4.1 , ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΨΘΧ SWOT AΡΑΟΩΧΘΧ



ΡΑΑΤΘΜΑ

4.2

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ

ΕΡΨΩΥΣΩ

(Ω4Ε2)

ΧΩΡΕΡΨΕΩΕΛΧ

ΑΥΣ

ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΩΧ ΨΣΩ ΣΞΑΡΑ ΞΑΛ ΨΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΥΣΩ ΧΩΠΠΕΨΕΛΧΑΡ ΧΨΣ ΦΕΧΨΛΒΑΟ
ΨΘΧ ΑΚΘΡΑΧ


ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 4.3 ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΕΡΨΩΥΣΩ (Ω4Ε2) ΧΩΡΕΡΨΕΩΕΛΧ ΑΥΣ
ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΩΧ ΨΣΩ ΣΞΑΡΑ ΞΑΛ ΨΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΥΣΩ ΧΩΠΠΕΨΕΛΧΑΡ ΧΨΣ ΦΕΧΨΛΒΑΟ
ΨΘΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ



ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 4.4 ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΨΣΩ ΖΡΨΩΥΣΩ
Ω4Ε1 ΨΣ ΣΥΣΛΣ ΑΥΕΩΚΩΡΣΨΑΡ ΧΨΣΩΧ ΕΥΛΧΞΕΥΨΕΧ ΨΣΩ ΦΕΧΨΛΒΑΟ ΨΘΧ ΑΚΘΡΑΧ



ΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 4.5 Ψ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΨΣΩ ΖΡΨΩΥΣΩ
Ω4Ε1 ΨΣ ΣΥΣΛΣ ΑΥΕΩΚΩΡΣΨΑΡ ΧΨΣΩΧ ΕΥΛΧΞΕΥΨΕΧ ΨΣΩ ΦΕΧΨΛΒΑΟ ΨΘΧ
ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ SWOT AΝΑΛΤΗ
Χτθ SWOT ANALYSIS ςυμμετείχαν θ κ. Υλαγιανάκου Οίνα (Επιςτθμονικά Ωπεφκυνθ τθσ Υράξθ
σ & Ωπεφκυνθ του Ψμιματοσ Διεκνϊν & Δθμοςίων Χυνεργαςιϊν ΣΞΑΡΑ) θ κ. Ππάνου
Χρυςοφλα (Ωπεφκυνθ του Ψμιματοσ Υρογραμμάτων και Χρθματοδότθςθσ του ΣΞΑΡΑ.) θ
κ.Ψςακανίκα Χταυροφλα και θ κ. Ψςζλικα Διμθτρα (Χτελζχθ του Ψμιματοσ Διεκνϊν &
Δθμοςίων Χυνεργαςιϊν ΣΞΑΡΑ).
Σι ςυμμετζχοντεσ ιταν άμεςα εμπλεκόμενοι ςτθν Υράξθ και οι απόψεισ τουσ αφενόσ,
παρζχουν μια αξιόπιςτθ πλθροφόρθςθ για τα αποτελζςματα τθσ Υράξθσ , αφετζρου οι
επιςθμάνςεισ τουσ ,ςχετικά με τα προβλιματα που αντιμετϊπιςαν κατά τθν υλοποίθςθ του
Ζργου , κα ςυμβάλουν ςτθν πραγματοποίθςθ των απαραίτθτων διορκωτικϊν ενεργειϊν είτε
ςε επίπεδο Σργανιςμοφ είτε ςε επίπεδο Ξεντρικισ Διοίκθςθσ ϊςτε να αποφευχκοφν
μελλοντικά παρόμοια προβλιματα. Ψζλοσ ,κρίνεται ςκόπιμο οι απόψεισ τουσ ςχετικά με το
τι κεωροφν κίνδυνο ι ευκαιρία για τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων παρεμβάςεων ςτο μζλλον κα
πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ από τουσ χαράςςοντεσ πολιτικι και ςε επίπεδο
Σργανιςμοφ &Ξεντρικισ Διοίκθςθσ.
Σι απαντιςεισ, του focus group ,παρατίκενται όπωσ αυτζσ καταγράφθκαν (με μικρζσ
παρεμβάςεισ από τον αξιολογθτι ςε κζματα που αλλθλεπικαλφπτονταν) κατά τθ διενζργεια
τθσ SWOT analysis.
ΚΕΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναφζρετε - κατά τθ γνϊμθ ςασ – και με ιεραρχικι ςειρά τα περιςςότερο ςθμαντικά
αποτελζςματα του ςυγκεκριμζνου Ζργου (ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα υποζργα)


Για πρϊτθ φορά πραγματοποιικθκε μια ςχεδιαςμζνθ και με επιςτθμονικό τρόπο
δομθμζνθ Ξαμπάνια Ενθμζρωςθσ για τισ Εξαρτιςεισ από τον Σργανιςμό, με
οριςμζνουσ ςτόχουσ (που καλφπτουν ςθμαντικά πεδία, από τθν πρόλθψθ των
εξαρτιςεων ζωσ τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ ςτίγματοσ των εξαρτθμζνων
ατόμων),

επιςτθμονικά

ςχεδιαςμζνθ

ςτρατθγικι

επικοινωνίασ,

αλλά

και

ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ υλοποίθςθσ.


Ξατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ και ςτο πλαίςιο επιμζρουσ υποζργων, εκπονικθκαν
και παραδόκθκαν ςθμαντικά ζργα (υποζργο 1), που μποροφν να αποτελζςουν
παρακατακικθ για τον Σργανιςμό, αλλά και για το πεδίο των εξαρτιςεων
γενικότερα, όπωσ είναι θ μελζτθ ςχεδιαςμοφ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ με τίτλο: “Θ
επικοινωνία ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των εξαρτιςεων”, και ο “Σδθγόσ
για τθν ζγκυρθ παρουςίαςθ κεμάτων ςχετικά με τα ναρκωτικά”.
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Επιςτθμονικά ςχεδιαςμζνθ και οργανωμζνθ, θ εκςτρατεία ζχει ωσ ομάδα-ςτόχο
τόςο το ευρφ κοινό, όςο και επιμζρουσ ομάδεσ, με καίριουσ επικοινωνιακοφσ
άξονεσ, από τθν προβολι του ζργου και των υπθρεςιϊν, που προςφζρει ο ΣΞΑΡΑ
και τθν ανάδειξθ τθσ ςυνολικισ κοινισ προςπάκειασ τθσ χϊρασ για τθν επίτευξθ των
ςτόχων τθσ Εκνικισ Υολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εξάρτθςθσ, μζχρι τθν
καταπολζμθςθ τθσ ιδζασ των εξαρτιςεων ωσ τρόπου ηωισ (μζςω τθσ ενεργοποίθςθσ
ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ για αλλαγι ςτάςεων/κοινωνικϊν προτφπων αναφορικά με
τθ χριςθ όλων των ειδϊν των ουςιϊν) αλλά και τον περιοριςμό των
προκαταλιψεων για τα εξαρτθμζνα, τα υπό απεξάρτθςθ και τα απεξαρτθμζνα
άτομα.



Θ εξωτερικι αξιολόγθςθ (υποζργο 4), ςτοιχείο παραπάνω από απαραίτθτο για κάκε
επιςτθμονικι δράςθ και πράξθ, δίνει μια μοναδικι ευκαιρία να διαπιςτωκοφν και
να καταγραφοφν τα όςα υλοποιικθκαν αποτελϊντασ ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό
εργαλείο.



Υαρουςία και παρουςίαςθ του ΣΞΑΡΑ και του ζργου του με διάρκεια, ςτόχευςθ και
πολλαπλοφσ τρόπουσ και μζςα διάχυςθσ μθνυμάτων (τθλεόραςθ, internet, social
media, ζντυπα μζςα, θμερίδεσ, road show, φεςτιβάλ).



Δθμιουργία ενθμερωτικοφ υλικοφ (ζντυπα, εκδόςεισ, ςποτ) για διαφορετικζσ ομάδεσ
πλθκυςμοφ (γονείσ, εφιβουσ, κοινότθτα, δθμοςιογράφουσ, ιατρικό και νοςθλευτικό
προςωπικό).



Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν του Σργανιςμοφ ςε διαχείριςθ ΠΠΕ.



Ανανζωςθ ιςτοςελίδασ του Σργανιςμοφ.



Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του γενικοφ πλθκυςμοφ γφρω από το κζμα των
εξαρτιςεων.



Ζγκυρθ πλθροφόρθςθ των νζων ςχετικά με τθ χριςθ ι τουσ κινδφνουσ από τθ χριςθ
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και άλλων εξαρτθτικϊν ςυμπεριφορϊν και τθ μεταςτροφι
των αντιλιψεων γφρω από το ηιτθμα αυτό.



Υλθρζςτερθ ενθμζρωςθ γφρω από τισ υπάρχουςεσ δομζσ, πρόλθψθσ, μείωςθσ τθσ
βλάβθσ, κεραπείασ και κοινωνικισ επανζνταξθσ και των υπθρεςιϊν που
προςφζρουν ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα.



Ξαταπολζμθςθ του κοινωνικοφ ςτίγματοσ των εξαρτθμζνων και υπό απεξάρτθςθ
ατόμων και τθ διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξθσ των απεξαρτθμζνων ατόμων.



Εξάλειψθ των διακρίςεων ςτθν αγορά εργαςίασ.
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Βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ φυςικισ κατάςταςθσ ολόκλθρου του ανκρϊπινου
δυναμικοφ τθσ χϊρασ, μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ
υγείασ.



Απαςχόλθςθ ενόσ αρικμοφ εργαηομζνων ςτουσ αναδόχουσ των υποζργων που κα
αναλάβουν δράςεισ οργάνωςθσ, εφαρμογισ και ςυντονιςμοφ, παραγωγισ
επικοινωνιακοφ υλικοφ, οργάνωςθσ ςτοχευμζνων δράςεων και των φεςτιβάλ,
αξιολόγθςθσ τθσ πράξθσ.



Χυγκζντρωςθ και οργάνωςθ όλων των πλθροφοριϊν και τθσ εμπειρίασ αναφορικά
με τθν επικοινωνία ςτο χϊρο των εξαρτιςεων.



Βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ των πλθροφοριϊν που λαμβάνουν και αξιοποιοφν ομάδεσ
πλθκυςμοφ (μθ ειδικϊν) ςχετικά με τισ εξαρτιςεισ και με τουσ εξαρτθμζνουσ
προκειμζνου ο δθμόςιοσ διάλογοσ να χαρακτθρίηεται από εγκυρότθτα και
ψυχραιμία.



Διάχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ και των μθνυμάτων πρόλθψθσ, αποςτιγματιςμοφ των
χρθςτϊν και αποφόρτιςθσ τθσ κοινότθτασ απζναντι ςτθν εξάρτθςθ ςε όλθ τθ χϊρα.



Ευαιςκθτοποίθςθ των ειδικϊν ςχετικά με τθν ιδιαίτερθ φφςθ του τομζα τθσ μαηικισ
επικοινωνίασ, ο οποίοσ αποτελεί απαραίτθτο ςυμπλιρωμα για τθν εκφορά
δθμόςιου λόγου από κρατικοφσ φορείσ παροχισ εξειδικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ και
εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν.



Διαμόρφωςθ εταιρικισ επικοινωνιακισ ταυτότθτασ για τον ΣΞΑΡΑ, θ οποία
περιλαμβάνει όλθ τθν γκάμα των δραςτθριοτιτων του (πρόλθψθ, κεραπεία,
κοινωνικι

και

επαγγελματικι

ζνταξθ,

μείωςθ

τθσ

βλάβθσ,

εκπαίδευςθ

επαγγελματιϊν).


Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ εικόνασ του ΣΞΑΡΑ με ιδιαίτερθ ςτόχευςθ ςτθν
αντίλθψθ που το νεανικό κοινό ζχει για τον Σργανιςμό, προκειμζνου να αρχίςει να
εδραιϊνεται ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ προσ τον Σργανιςμό από τθν πλευρά των νζων.



Χυνεργαςία όλων των ομότιμων φορζων κάτω από τθν ομπρζλα των φεςτιβάλ που
διοργάνωςε ο ΣΞΑΡΑ ςε Κεςςαλονίκθ και Ακινα.



Δθμιουργία νζου ενθμερωτικοφ υλικοφ ςφγχρονθσ αιςκθτικισ που διακινικθκε ςε
όλθ τθ χϊρα μζςω των δομϊν του ΣΞΑΡΑ ι των ςυνεργαηόμενων με αυτόν δομϊν.
Υαραγωγι του υλικοφ ςε ποςότθτεσ ικανζσ να καλφψουν τισ ανάγκεσ του ΣΞΑΡΑ για
τα προςεχι 2- 3 χρόνια.
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ΔΥΣΧΕΕΛΕΣ/ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ
Αναφζρετε - κατά τθ γνϊμθ ςασ – και με ιεραρχικι ςειρά τα ςθμαντικότερα προβλιματα
που αντιμετωπίςατε κατά τθ διάρκεια του ςυγκεκριμζνου Ζργου (ςυμπεριλαμβάνονται
όλα τα υποζργα).


Εναλλαγι διοικιςεων του Σργανιςμοφ, θ οποία εκτόσ από τισ προφανείσ
κακυςτεριςεισ που προκαλοφςε ςτο ζργο λόγω των διαδοχικϊν ενθμερϊςεων που
ζπρεπε να γίνονται ςε κακεμιά από αυτζσ, δεν εξαςφάλιηε τον ίδιο βακμό
ευαιςκθτοποίθςθσ και (πολιτικισ) βοφλθςθσ για τθ λιψθ των απαιτοφμενων
αποφάςεων κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ του ζργου.



όχι επαρκι γνϊςθ ι/και αςαφισ γνϊςθ διαδικαςιϊν και κανονιςμϊν που διζπουν
το ΕΧΥΑ (και εςωτερικά ςτον ΣΞΑΡΑ και εξωτερικά ςε εμπλεκόμενουσ
φορείσ/αρχζσ).



Δυςκολία ςτον κακοριςμό και διαχωριςμό αρμοδιοτιτων ςε όλο το εφροσ των
ενεργειϊν και πράξεων που απαιτοφνται για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ
τζτοιων Ζργων.



Για τθν υλοποίθςθ του υποζργου 2 με προχπολογιςμό 2.000.000 ευρϊ απαιτείται
ανοικτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ. Θ προζγκριςθ για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ
εκδόκθκε ςτισ 27/12/2012 (αρ.πρωτ. 1975) από τθν Ειδικι Ωπθρεςία του Ψομζα
Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Ωπουργείο Ωγείασ και θ προκιρυξθ
δθμοςιεφτθκε από τον ΣΞΑΡΑ ςτισ 28/1/2013 και θ καταλθκτικι προκεςμία
υποβολισ ιταν θ 21/3/2013. Οόγω κατάλθψθσ τθσ Ξεντρικισ Ωπθρεςίασ του
Σργανιςμοφ από τον Χφλλογο Εργαηομζνων ΣΞΑΡΑ, τθν περίοδο εκείνθ, δεν
κατζςτθ δυνατι θ υποβολι προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Επίςθσ ςτισ
22/2/2013 θ Ζνωςθ Εταιρειϊν Διαφιμιςθσ και Επικοινωνίασ Ελλάδοσ (ΕΔΕΕ)με το
υπ.αρικμ. 2577/22-2-013 ζγγραφο τθσ διαβίβαςε γνωμοδοτικι επιςτολι προσ τον
ΣΞΑΡΑ, θ οποία αφορά ςτισ χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ που ζχει κζςει ο
ΣΞΑΡΑ ωσ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω ζργο. γεγονόσ που δθμιοφργθςε
περαιτζρω κακυςτεριςεισ.



Υολφπλοκεσ προβλεπόμενεσ από το κεςμικό πλαίςιο διαδικαςίεσ, που μάλλον
δυςχεραίνουν τθν υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου ζργου, που από τθ φφςθ του ςε βάκοσ
4ετίασ υπόκειται αναπόφευκτα ςε αλλαγζσ.
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Αρχικι απειρία του Σργανιςμοφ ςτο ςχεδιαςμό επικοινωνιακϊν εκςτρατειϊν
τζτοιου προχπολογιςμοφ και τόςθσ διάρκειασ, ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ
προβλεπόμενεσ από το κεςμικό πλαίςιο του ΕΧΥΑ διαδικαςίεσ.



Θ ωρίμανςθ του προτεινόμενου ζργου μεταβλικθκε πολλζσ φορζσ λόγω των
ςυνεχϊν κακυςτεριςεων ςε βάκοσ 4ετίασ.



Ανεπαρκισ υποςτιριξθ από τθν πλευρά των εμπλεκόμενων διοικθτικϊν τμθμάτων
του Σργανιςμοφ λόγω φόρτου πάγιων εργαςιϊν ι/και ελλιποφσ ςτελζχωςισ τουσ.



Εξωτερικοί παράγοντεσ προκάλεςαν πολλζσ απρόβλεπτεσ δυςκολίεσ τθν τελευταία
4ετία: 5 αλλαγζσ ΔΧ ΣΞΑΡΑ, 3 αλλαγζσ Υροζδρων, οικονομικι κρίςθ που οδιγθςε
τον Σργανιςμό, λόγω των περικοπϊν, ςε ςτζρθςθ αναγκαίων υλικϊν και υπθρεςιϊν
και άρα κα χαρακτθριηόταν ανορκόδοξθ θ απορρόφθςθ και θ δαπάνθ του αρχικοφ
κονδυλίου για τθν υλοποίθςθ καμπάνιασ επικοινωνίασ, capital controls, 5 εκλογικζσ
αναμετριςεισ ςε γενικότερο ςκθνικό πολιτικισ αςτάκειασ και κινθτοποιιςεων
εργαηομζνων, που είχε ωσ ςυνζπεια ακόμα και ςτθ φάςθ τθσ 4μθνθσ υλοποίθςθσ να
μθν μπορεί να υλοποιθκεί το πλάνο προβολισ από ΠΠΕ λόγω προεκλογικϊν
περιοριςμϊν.

ΚΛΝΔΥΝΟΛ
Αναφζρετε –κατά τθ γνϊμθ ςασ- τι κεωρείτε ωσ ςθμαντικότερθ απειλι για τθ ςυνζχιςθ
των ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων ςτο μζλλον.


Ψο τόςο αςτακζσ και αναςφαλζσ οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον μόνο απειλι
μπορεί να αποτελεί για τθ ςυνζχιςθ τζτοιων παρεμβάςεων, αλλά και για τθν
περαιτζρω αξιοποίθςθ δράςεων/παρεμβάςεων, που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί. Ξάτι
τζτοιο μόνο οξφμωρο μπορεί να είναι, αφοφ τθν ίδια ςτιγμι θ ολοζνα και
επιδεινοφμενθ οικονομικι κατάςταςθ ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθ διάλυςθ του
κοινωνικοφ ιςτοφ και ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν, όπου μεταξφ άλλων, ενιςχφονται οι
παράγοντεσ κινδφνου εξάπλωςθσ τθσ χριςθσ (κάκε είδουσ ουςιϊν, νόμιμων και μθ).



Ψϊρα, περιςςότερο ίςωσ από ποτζ, υπάρχει αδιριτθ ανάγκθ για τζτοιου είδουσ
παρεμβάςεισ.



Ωποχρθματοδότθςθ.



Δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ, θ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ
δράςεων ενθμζρωςθσ, πλθροφόρθςθσ από τον τακτικό προχπολογιςμό του ΣΞΑΡΑ
ι από ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ τθσ Ε.Ε.
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Υολφπλοκο κεςμικό πλαίςιο που αποτελεί αντί-κίνθτρο για τθ διεκδίκθςθ τζτοιων
προγραμμάτων.



Υολιτικι αςτάκεια και οικονομικι κρίςθ.



Απειρία του κρατικοφ μθχανιςμοφ ωσ προσ τθ διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ τζτοιων
προγραμμάτων για τουσ αναδόχουσ ι ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ για τθν
ορκολογικι αξιοποίθςθ ευρωπαϊκϊν πόρων.



Σι επικοινωνιακζσ εκςτρατείεσ κα πρζπει να ζχουν ςαφζσ και αναλυτικό φυςικό
αντικείμενο, ενδελεχι τεκμθρίωςθ, ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι και ςτοχοκεςία και
πρωτοποριακζσ ενζργειεσ υλοποίθςθσ προκειμζνου να αποφεφγεται θ μθ ορκι
χριςθ τθσ επικοινωνίασ για ςτόχουσ διαφορετικοφσ από εκείνουσ που εξυπθρετεί το
φυςικό αντικείμενο. Σ εν λόγω κίνδυνοσ είναι μεγαλφτεροσ ςε ςυςτιματα με
ςυνεχείσ εναλλαγζσ διοικιςεων.



Σι εκςτρατείεσ κα πρζπει να προςαρμόηονται ςτα νζα δεδομζνα επικοινωνίασ, ςτισ
νζεσ τεχνολογίεσ ι άλλα επικοινωνιακά μζςα και να είναι ανοιχτζσ ςτθν
επικαιροποίθςθ και τον εκςυγχρονιςμό, ιδιαίτερα ςε μακροχρόνιουσ ςχεδιαςμοφσ
υλοποίθςθσ, αλλιϊσ κινδυνεφουν να είναι παρωχθμζνεσ και να κζτουν και τθν
εικόνα του φορζα υλοποίθςθσ ςε κίνδυνο.

ΕΥΚΑΛΛΕΣ
Τι κεωρείτε ότι μπορεί να αποτελζςει «ευκαιρία» για τθ ςυνζχιςθ των ςυγκεκριμζνων
παρεμβάςεων ςτο μζλλον


Θ εμπειρία που αποκτικθκε, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ
εξωςτρζφεια και το “άνοιγμα” του Σργανιςμοφ προσ τθν κοινωνία, το υλικό, που
δθμιουργικθκε και παράχκθκε, οι ςυνεργαςίεσ, που ξεκίνθςαν και μποροφν να
αξιοποιθκοφν περαιτζρω, αλλά το ςθμαντικότερο οι ίδιεσ οι ανάγκεσ τόςο τθσ
κοινωνίασ όςο και των χιλιάδων ανκρϊπων, που εξυπθρετεί κακθμερινά ο
Σργανιςμόσ, είναι μοναδικι ευκαιρία για τθν αξιοποίθςθ και τθ ςυνζχιςθ τζτοιων
παρεμβάςεων ςτο μζλλον. Ξαι όλα αυτά γιατί αφοροφν ζνα ηιτθμα βακιά
κοινωνικό, που μασ αφορά όλουσ.



Δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ, θ ςυγχρθματοδότθςθ ςχετικϊν
δράςεων από το ΕΧΥΑ κα αποτελοφςε μια ςθμαντικι ευκαιρία ςυνζχιςθσ των
ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων ςτο μζλλον.
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Σι καμπάνιεσ ΠΠΕ για κοινωνικά ηθτιματα δεν μποροφν να αποτελοφν 4ετζσ
πρόγραμμα από μόνεσ τουσ. Πια μαηικι εκςτρατεία εκνικισ κλίμακασ κατά των
εξαρτιςεων για να πειςτοφν οι πολίτεσ να μθν κάνουν χριςθ εξαρτθςιογόνων
ουςιϊν δεν μπορεί να ςτθρίηονται αποκλειςτικά ςε προωκθτικζσ ενζργειεσ ευρείασ
κλίμακασ και δεν μπορεί να είναι το μόνο μζςο για τθν επικοινωνία ενόσ τζτοιου
πολυπαραγοντικοφ προβλιματοσ. Εκ των πραγμάτων κα πρζπει να είναι
ςυνοδευτικι ςτοχευμζνων παρεμβάςεων μικρότερθσ κλίμακασ με ςτόχο τθ
δθμιουργία πυρινων που κα λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ ςτθν κοινότθτα.
Ευκαιρία, επομζνωσ, εκτιμϊ ότι κα ιταν ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ μίασ
κοινωνικισ εκςτρατείασ, εκνικισ κλίμακασ 4ετοφσ διάρκειασ ςτθν κοινότθτα που
δευτερευόντωσ κα αξιοποιοφςε τα ΠΠΕ για τθν ενίςχυςθ των ςτόχων τθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.2 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ( Τ4Ε2) ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ ΑΠΟ
ΕΚΠΡΟΨΠΟΤ ΣΟΤ ΟΚΑΝΑ ΚΑΙ ΣΨΝ ΥΟΡΕΨΝ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΟ
ΥΕΣΙΒΑΛ ΣΗ ΑΘΗΝΑ
Ψο ζντυπο ( Ω4Ε2) ςυμπλθρϊκθκε από 4 άτομα ,τα οποία ςυμμετείχαν ενεργά ςτο Φεςτιβάλ
Ακινασ.

Χυγκεκριμζνα

ςυμπλθρϊκθκαν

από

τθν

Επιςτθμονικά

Ωπεφκυνθ

του

Υρογράμματοσ, το Διοικθτικό Ωπάλλθλο τθσ Κεραπευτικισ Πονάδασ Υεριςτερίου, τθ
Χφμβουλο Διεκδίκθςθσ/Ωπεράςπιςθσ Δικαιωμάτων τθσ Εταιρείασ Διογζνθσ ( Υρωτοβουλία
για τθν Υολιτικι των Ραρκωτικϊν ςτθ Ρότιο-ανατολικι Ευρϊπθ), τθν Ξοινωνικι ΟειτουργόΩπεφκυνθ Κεραπευτικοφ Υρογράμματοσ ΞΕΚΕΑ.
Χτθν πλειονότθτά τουσ οι ερωτθκζντεσ είναι κάτοχοι Πεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ,
διακζτουν τθ ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία ςτον τομζα των εξαρτιςεων και ζχουν
ςυμμετάςχει ςτο παρελκόν ςε παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ.

Ρεδίο 3.1 « Συμμετοχι»
Σι ερωτθκζντεσ χαρακτθρίηουν τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτο φεςτιβάλ αρκετά ζωσ πολφ
μαηικι Δθλϊνουν ότι θ μεγαλφτερθ προςζλευςθ κοινοφ παρατθρικθκε το Χάββατο 18.00 –
22.00 ενϊ θ μικρότερθ προςζλευςθ παρατθρικθκε το Χάββατο 11.00-13.00 (λόγω
βροχόπτωςθσ).
Χτο υποερϊτθμα που αφοροφςε ςτα χαρακτθριςτικά τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ επιςκεπτϊν οι
ερωτθκζντεσ απάντθςαν ωσ εξθσ: (παρατίκενται οι απαντιςεισ τουσ όπωσ ακριβϊσ
καταγράφθκαν ςτα ερωτθματολόγια)


Ωπιρχαν αρκετά ηευγάρια ( άρα τόςο γυναίκεσ όςο και άνδρεσ), ζνασ μζςοσ θλικίασ
τα 35 ζτθ. Αρκετοί κεραπευόμενοι από διάφορα Υρογράμματα του Σ.ΞΑ.ΡΑ,
χριςτεσ εκτόσ Υρογραμμάτων αλλά και κάποιοι με “καλι” ςχζςθ με το αλκοόλ.



Δεν υπιρχε μια κυρίαρχθ ομάδα επιςκεπτϊν. Ωπιρχε ποικιλία από μικρζσ θλικίεσ
μζχρι μεγάλεσ, άνδρεσ & γυναίκεσ, γενικόσ πλθκυςμόσ, χριςτεσ ουςιϊν, απόφοιτοι
προγραμμάτων, εργαηόμενοι ςτο χϊρο των εξαρτιςεων.



Δεν υπιρχε κυρίαρχθ ομάδα. Ιταν γενικόσ πλθκυςμόσ.



Χριςτεσ, μζλθ των φορζων που ςυμμετείχαν, καλεςμζνοι των φορζων, περαςτικοί.

Χτο υποερϊτθμα που αφοροφςε ςτθν αναφορά των χαρακτθριςτικϊν του ειδικοφ κοινοφ
που επιςκζφκθκε το Φεςτιβάλ οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ωσ εξθσ:
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Αρκετοί μετανάςτεσ, άςτεγοι, ζφθβοι που βρζκθκαν τυχαία ςτο χϊρο.



Υολλοί κεραπευόμενοι ςε προγράμματα κεραπείασ για εξαρτιςεισ ςυγκριτικά με
τθν εκπροςϊπθςθ αυτισ τθσ ομάδασ ςε γενικοφ ενδιαφζροντοσ εκδθλϊςεισ.

Χτο υποερϊτθμα ςχετικά με τθν κατθγορία εκδθλϊςεων, που κεωροφν οι ερωτθκζντεσ ότι
ιταν πιο δθμοφιλι και λιγότερο δθμοφιλι για τουσ επιςκζπτεσ απάντθςαν ωσ εξισ:


Αρκετά μεγάλο ενδιαφζρον αλλά και ςυμμετοχι του κοινοφ υπιρξε κατά τθ
διάρκεια των ςυναυλιϊν. Ωπιρξαν αρκετζσ ερωτιςεισ και ενδιαφζρον για τα
Υρογράμματα Ωποκατάςταςθσ αλλά και απεξάρτθςθσ. Ξάτι που να είχε λιγότερο
ενδιαφζρον, δεν ζγινε αντιλθπτό από εμζνα.



Σι ςυναυλίεσ ιταν το κομμάτι εκείνο του φεςτιβάλ που βοικθςε ιδιαιτζρωσ ςτθν
προςζλκυςθ του κόςμου.



Υιο δθμοφιλισ: ςυναυλία με γνωςτά μουςικά ςχιματα το Χάββατο Αμζςωσ μετά: θ
φωτογράφιςθ ςε photo booth με τα μθνφματα τθσ καμπάνιασ για τα κοινωνικά
δίκτυα (social media).



Κεωρϊ ότι θ πιο δθμοφιλισ κατθγορία ιταν θ ςυναυλία και τα κεατρικά δρϊμενα



Λιγότερο δθμοφιλισ: οι εκκζςεισ ίςωσ λόγω τθσ τοποκζτθςθσ των εκκεμάτων μζςα
ςτα ενθμερωτικά περίπτερα.

Ρεδίο 3.2 « Εμπειρία των επιςκεπτϊν – αποτελζςματα»
Θ εμπειρία των επιςκεπτϊν από το Φεςτιβάλ, κεωρείται από τουσ ερωτθκζντεσ, ότι ιταν
πολφ κετικι.
Επίςθσ ςε όλα τα επιμζρουσ υποερωτιματα οι ερωτθκζντεσ δθλϊνουν πολφ ζωσ πάρα
πολφ ικανοποιθμζνοι εκτόσ από τα υποερωτιματα που ςχετίηονται με «τθν αλλαγι
ςτάςθσ/ςυμπεριφοράσ του κοινοφ απζναντι ςτισ εξαρτιςεισ και ςτουσ χριςτεσ» τα οποία
κεωροφν ότι επθρεάςτθκαν ςε μικρό βακμό.

Εάν κρίνετε απαραίτθτο, δϊςτε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για τα ανωτζρω


Σι πρϊθν Χριςτεσ και τϊρα Ωπάλλθλοι του Σ.ΞΑ.ΡΑ, ςυνζχιςαν και ςτο Φεςτιβάλ
να κάνουν ςωςτά τθ δουλειά τουσ, ςτον τομζα τθσ ενθμζρωςθσ και όχι μόνο. Ψο
ίδιο ( χωρίσ να ζχω προςωπικι εικόνα) φυςικά ζγινε και από τα μζλθ του ΞΕΚΕΑ
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Υιςτεφω ότι ςτα παραπάνω κα βοθκοφςαν περιςςότερο κάποιεσ δράςεισ με τθ
ςυμμετοχι του κοινοφ προκειμζνου να υπάρξει μεγαλφτερθ και άμεςθ
ευαιςκθτοποίθςθ. Επίςθσ, απουςίαηε θ ςυμμετοχι του Χυλλόγου Κεραπευομζνων
του ΣΞΑΡΑ από τισ καλλιτεχνικζσ δράςεισ του φεςτιβάλ



Είναι βζβαιο ότι θ ςτάςθ και θ προκατάλθψθ απζναντι ςτθ χριςθ χρειάηεται πολφ
μεγάλθ προςπάκεια για να αλλάξει προσ μία κετικι κατεφκυνςθ. Ωςτόςο κεωρϊ
ότι ιταν μια ςθμαντικι προςπάκεια του ΣΞΑΡΑ και με τθν εμπλοκι όλων των
φορζων που δουλεφουν τθν απεξάρτθςθ δόκθκε ζνα ςθμαντικό μινυμα

Ρεδίο 3.3 « Οργάνωςθ/ Χϊροσ»
Χε όλα τα υποερωτιματα του πεδίου οι ερωτθκζντεσ εκφράηουν πολφ ζωσ πάρα πολφ
μεγάλο βακμό ικανοποίθςθσ .εκτόσ των υποερωτθμάτων του πεδίου, που ςχετίηονται με
τουσ «χϊρουσ υγιεινισ» και τθν προςζλευςθ /ςτάκμευςθ με ΛΧ ςτα οποία εκφράηεται
μικρόσ βακμόσ ικανοποίθςθσ.

Ρεδίο 4.» Γενικι εκτίμθςθ, προτάςεισ, παρατθριςεισ για επόμενα Φεςτιβάλ»
ΣΛ ερωτθκζντεσ εκφράηουν πολφ ζωσ παρά πολφ μεγάλο βακμό ικανοποίθςθσ από τθν
εμπειρία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο Φεςτιβάλ.
Χτο υποερϊτθμα ,ςχετικά με τα ποια κζματα ςχετικά με το πρόβλθμα των εξαρτιςεων
εκτιμοφν οι ερωτθκζντεσ, ότι δεν προβλικθκαν επαρκϊσ οι απαντιςεισ τουσ ςυνοψίηονται
ωσ εξισ:


Πείωςθ

βλάβθσ/

Ξαινοτόμεσ

παρεμβάςεισ

ςτο

χϊρο

των

εξαρτιςεων/

Ξαταπολζμθςθ ςτίγματοσ.


Χρθματοδότθςθ

κεραπευτικϊν

προγραμμάτων

και

εναλλακτικι

τρόποι

εξαςφάλιςισ τθσ.

Χτο υποερϊτθμα «.Τι είδουσ ενθμζρωςθ / πλθροφόρθςθ εκτιμάτε ότι κα ζπρεπε να
παραςχεκεί ςτουσ επιςκζπτεσ ςε επόμενα Φεςτιβάλ « οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ωσ εξισ:
(παρατίκενται οι απαντιςεισ τουσ ,όπωσ ακριβϊσ αυτζσ καταγράφθκαν)


Θ γνϊμθ μου είναι πωσ κα ζπρεπε να υπάρχει ειδικό περίπτερο, αποτελοφμενο από
street workers, μζλθ φροντίδασ εξαρτθμζνων ατόμων και γενικότερα από πρϊθν
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χριςτεσ, με αυςτθρά κακοδθγθτικό χαρακτιρα. και δευτερευόντωσ με τθ χοριγθςθ
προωκθτικοφ υλικοφ.


Πείωςθ

βλάβθσ/

Ξαινοτόμεσ

παρεμβάςεισ

ςτο

χϊρο

των

εξαρτιςεων/

Ξαταπολζμθςθ ςτίγματοσ.


Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ για καινοτόμεσ παρεμβάςεισ που δεν
υλοποιοφνται λόγω των αρνθτικϊν ςτάςεων του κοινοφ.



Ζνταξθ μικρϊν ομάδων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κάποιουσ κλειςτοφσ
χϊρουσ όπωσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ιταν ο χϊροσ των αρχαιολόγων.

Χτο υποερϊτθμα «Τι είδουσ εκδθλϊςεισ εκτιμάτε ότι κα ζπρεπε να προςτεκοφν ςε επόμενα
Φεςτιβάλ « οι ερωτθκζντεσ εκτιμοφν ότι κα πρζπει να προςτεκοφν:


Χφντομεσ και περιεκτικζσ ομιλίεσ από τθ Διοίκθςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
του ΣΞΑΡΑ και να δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ.



Δράςεισ από τα άτομα που βρίςκονται ςτα προγράμματα υποκατάςταςθσ/
διαδραςτικζσ ομάδεσ ενθμζρωςθσ.



Διαδραςτικζσ ενζργειεσ με τθ ςυμμετοχι επιςκεπτϊν πζρα από τουσ χϊρουσ του
φεςτιβάλ και μζςα ςτθν πόλθ (π.χ. δουλειά ςτο δρόμο από μεικτζσ ομάδεσ
επαγγελματιϊν και κοινοφ για παροχι ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ και υποςτιριξθσ ςε
χριςτεσ).



Υραγματοποίθςθ ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν όπου γνωςτοί παραγωγοί να παίρνουν
ςυνεντεφξεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και από τουσ περαςτικοφσ ςε ςχζςθ με
τθ χριςθ και τθν απεξάρτθςθ. Ζτςι το μινυμα κα μεταδίδεται και ςε πολφ
περιςςότερουσ αποδζκτεσ.

Χτο υποερϊτθμα «Σε ποια ςθμεία εκτιμάτε ότι κα πρζπει να βελτιωκεί θ οργάνωςθ ςε
επόμενα Φεςτιβάλ « οι ερωτθκζντεσ εκτιμοφν ότι :


Σ τρόποσ οργάνωςθσ του Φεςτιβάλ ιταν άρτιοσ και δεν υπάρχουν ςθμεία που
μποροφν να τφχουν βελτίωςθσ.

και προτείνουν :


Χε επίπεδο προλθπτικϊν ενεργειϊν ,δεδομζνθσ τθσ απρόβλεπτθσ ςυμπεριφοράσ
του καιροφ ςε εκδθλϊςεισ που διοργανϊνονται μινεσ πριν, προτείνεται να
επιλζγονται τοποκεςίεσ με ταυτόχρονθ δυνατότθτα επιλογισ κλειςτοφ ι ανοιχτοφ
χϊρου .
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Χτο υποερϊτθμα «Αναφζρατε κζματα ι παρατθριςεισ που κεωρείτε ςθμαντικζσ και δεν
καλφφκθκαν από το ερωτθματολόγιο αυτό. « οι ερωτθκζντεσ αναφζρουν τα παρακάτω:


Ρομίηω ότι οι ερωτιςεισ ςχετικά με τθν αλλαγι ςτάςθσ/ςυμπεριφοράσ του κόςμου
απζναντι ςτισ εξαρτιςεισ και ςτουσ χριςτεσ είναι λίγο δφςκολο να απαντθκοφν
κακϊσ δεν υπάρχει κάποια μζτρθςθ για τισ ςτάςεισ/ςυμπεριφορζσ/αντιλιψεισ του
κόςμου πριν το φεςτιβάλ και μετά από αυτό. Ωπιρχε κόςμοσ που ιταν ιδθ
ευαιςκθτοποιθμζνοσ γφρω από το κζμα και το αντίκετο. Μςωσ κα ιταν ενδιαφζρον
να υπάρχει κάποιο ςφντομο ερωτθματολόγιο που κα ςυμπλιρωνε ο κόςμοσ και κα
μετροφςε τισ ςτάςεισ του και τισ γνϊςεισ του γφρω από το κζμα των εξαρτιςεων,
με μια ςφντομθ ανατροφοδότθςθ και ενθμζρωςθ γφρω από λανκαςμζνεσ ςτάςεισ
και τθν αλλαγι που πικανότατα είχε ωσ επίδραςθ το φεςτιβάλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.3 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ( Τ4Ε2) ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ ΑΠΟ
ΕΚΠΡΟΨΠΟΤ ΣΟΤ ΟΚΑΝΑ ΚΑΙ ΣΨΝ ΥΟΡΕΨΝ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΟ
ΥΕΣΙΒΑΛ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Ψο ζντυπο ( Ω4Ε2) ςυμπλθρϊκθκε από 4 άτομα (προςωπικό ΣΞΑΡΑ)τα οποία ςυμμετείχαν
ενεργά ςτο Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ . Χτθν πλειονότθτά τουσ είναι κάτοχοι Πεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ ,διακζτουν τθ ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία ςτον τομζα των εξαρτιςεων και
θλικιακά εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 35-45 ετϊν.
Από τθν επεξεργαςία των Εντφπων Ω4Ε2 (Θμιδομθμζνων Χυνεντεφξεων Υροςωπικοφ)
προκφπτουν τα παρακάτω:
Ρεδίο 3.1 « Συμμετοχι»
Σι ερωτθκζντεσ δθλϊνουν ότι οι ίδιοι ότι ζχουν ςυμμετάςχει ςε παρόμοιεσ .
Επίςθσ χαρακτθρίηουν τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτο φεςτιβάλ αρκετά ζωσ πολφ μαηικι.
Δθλϊνουν ότι θ μεγαλφτερθ προςζλευςθ κοινοφ παρατθρικθκε περίπου ςτισ 18.30 -23.00.
Ενϊ θ μικρότερθ προςζλευςθ παρατθρικθκε περίπου ςτισ 12.00 -1500.
Χτο υποερϊτθμα που αφοροφςε ςτα χαρακτθριςτικά τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ επιςκεπτϊν οι
ερωτθκζντεσ απάντθςαν ωσ εξθσ: (παρατίκενται οι απαντιςεισ τουσ όπωσ ακριβϊσ
καταγράφθκαν ςτα ερωτθματολόγια)


Άντρεσ- Γυναίκεσ 25-45 ετϊν, γενικό κοινό.



Ξακϊσ το ςυγκεκριμζνο ςθμείο αποτελεί “πζραςμα” επιςκεπτϊν από ολεσ τισ
θλικίεσ και των δυο φφλων, κεωρϊ ότι ςτθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν περιοδικά
άτομα ολων των θλικιϊν.



Θ κυρίαρχθ ομάδα επιςκεπτϊν κα μποροφςε να χωριςτεί ςε 2 κατθγορίεσ: 1. νζοι,
αγόρια και κυρίωσ κορίτςια (18-25), που εν δυνάμει μπορεί να πειραματίηονται οι
ίδιοι με κάποιου είδουσ ουςία (νόμιμθ ι μθ) ι να υπάρχουν άτομα ςτο περιβάλλον
τουσ που πειραματίηονται ι κάνουν κάποιου είδουσ χριςθ και 2. Άνδρεσ και
γυναίκεσ από 40-50, που μπορεί οι ίδιοι να είναι γονείσ.

Χτο υποερϊτθμα που αφοροφςε ςτθν αναφορά των χαρακτθριςτικϊν του ειδικοφ κοινοφ
που επιςκζφκθκε το Φεςτιβάλ οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ωσ εξθσ:


Επαγγελματίεσ του χϊρου των εξαρτιςεων



Άνδρεσ (35-55), που φαινόταν ότι είχαν κάποια ςχζςθ με ουςίεσ ι οι ίδιοι διλωςαν
ότι είναι/ιταν μζλθ κεραπευτικοφ προγράμματοσ
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Πζλθ προγραμμάτων κι ενδιαφερόμενοι για ζνταξθ.



Θ ευρφτερθ κοινότθτα

Χτο υποερϊτθμα ςχετικά με τθν κατθγορία εκδθλϊςεων, που κεωροφν οι ερωτθκζντεσ ότι
ιταν πιο δθμοφιλι και λιγότερο δθμοφιλι για τουσ επιςκζπτεσ απάντθςαν ωσ εξισ


Ωσ πιο δθμοφιλι κεωροφν τθ ςυναυλία και το photo booth, που υπιρχε ςτο χϊρο.



Ωσ λιγότερο δθμοφιλι τθν κλαςςικοφ τφπου ενθμζρωςθ



Επιςθμαίνουν

όμωσ

το

κλίμα

αλλθλεπίδραςθσ

που

υπιρχε

κατά

τθν

επίςκεψθ/ςυηιτθςθ των επιςκεπτϊν ςτα επιμζρουσ περίπτερα

Ρεδίο 3.2 « Εμπειρία των επιςκεπτϊν – αποτελζςματα»
Θ εμπειρία των επιςκεπτϊν από το Φεςτιβάλ κεωρείται από τουσ ερωτθκζντεσ ότι ιταν
κετικι ζωσ πολφ κετικι.
Επίςθσ ςε όλα τα επιμζρουσ υποερωτιματα οι ερωτθκζντεσ δθλϊνου πολφ ζωσ πάρα πολφ
ικανοποιθμζνοι Πία ερωτθκείςα, εκφράηει μικρό βακμό ικανοποίθςθσ ο οποίοσ οφείλεται
α) ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν τθν θμζρα διεξαγωγισ του
Φεςτιβάλ, γεγονόσ που εμπόδιςε τθν προςζλευςθ του κόςμου κακϊσ και τθν
πραγματοποίθςθ καλλιτεχνικϊν δρϊμενων β) ςτα πολφ πιεςμζνα χρονικά περικϊρια
οργάνωςθσ και επικοινωνιϊν με τουσ φορείσ γεγονόσ που εμπόδιςε τθν προετοιμαςία
εκκζςεων.

Ρεδίο 3.3 « Οργάνωςθ/ Χϊροσ»
Χε όλα τα υποερωτιματα του πεδίου, οι ερωτθκζντεσ εκφράηουν πολφ ζωσ πάρα πολφ
μεγάλο βακμό ικανοποίθςθσ . Πία ερωτθκείςα εκφράηει μικρό βακμό ικανοποίθςθσ ςτα
υποερωτιματα του πεδίου που ςχετίηονται με τουσ «χϊρουσ υγιεινισ» και τθν προςζλευςθ
/ςτάκμευςθ με ΛΧ.

Ρεδίο 4.» Γενικι εκτίμθςθ, προτάςεισ, παρατθριςεισ για επόμενα Φεςτιβάλ»
ΣΛ ερωτθκζντεσ εκφράηουν πολφ ζωσ παρά πολφ μεγάλο βακμό ικανοποίθςθσ από τθν
εμπειρία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο Φεςτιβάλ.
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Χτο υποερϊτθμα ςχετικά με ποια κζματα ςε ςχζςθ με το πρόβλθμα των εξαρτιςεων
εκτιμοφν οι ερωτθκζντεσ ότι δεν προβλικθκαν επαρκϊσ» οι απαντιςεισ τουσ ςυνοψίηονται
ωσ εξισ:


Εκτιμοφν, ότι όλα τα ςχετικά με το πρόβλθμα κζματα και από όλουσ τουσ τομείσ
(πρόλθψθ, μείωςθ τθσ βλάβθσ, κεραπεία, επανζνταξθ και ψυχοκοινωνικι
υποςτιριξθ) προβλικθκαν επαρκζςτατα Υροτείνεται ςε επόμενα Φεςτιβάλ . να
δοκεί περιςςότεροσ χϊροσ ςτο κομμάτι τθσ επαγγελματικζσ ζνταξθσ των
απεξαρτθμζνων ι υπό απεξάρτθςθ ατόμων.

Χτο υποερϊτθμα «Τι είδουσ ενθμζρωςθ / πλθροφόρθςθ εκτιμάτε ότι κα ζπρεπε να
παραςχεκεί ςτουσ επιςκζπτεσ ςε επόμενα Φεςτιβάλ « οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ωσ εξισ:
(παρατίκενται οι απαντιςεισ τουσ ,όπωσ ακριβϊσ αυτζσ καταγράφθκαν)


…….Ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ επικείμενουσ κινδφνουσ αφξθςθσ τθσ χριςθσ και
κατάχρθςθσ ουςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν
υποχρθματοδότθςθ των δθμόςιων φορζων απεξάρτθςθσ και τισ πικανζσ ςυνζπειεσ
για τθν κοινωνία και τθ δθμόςια υγεία.



…….Ρροϊκθςθ αξιϊν και μθνυμάτων που να αναδεικνφουν ότι οι νόμιμεσ και
παράνομεσ εξαρτιςεισ αφοροφν όλουσ και όχι ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ και να
τονιςτοφν όλεσ οι μορφζσ εξάρτθςθσ



…….Το τρίπτυχο πρόλθψθ-κεραπεία-επανζνταξθ κα πρζπει πάντα να αποτελεί τον
βαςικό κορμό κάκε τζτοιου είδουσ φεςτιβάλ.



…….Ο διακζςιμοσ χρόνοσ για τθ διοργάνωςθ και τθ φροντίδα των επιμζρουσ
λεπτομερειϊν τθσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ

Χτο υποερϊτθμα «Τι είδουσ εκδθλϊςεισ εκτιμάτε ότι κα ζπρεπε να προςτεκοφν ςε επόμενα
Φεςτιβάλ « οι ερωτθκζντεσ εκτιμοφν ότι κα πρζπει να προςτεκοφν:


Δράςεισ για παιδιά και εφιβουσ (διαδραςτικά παιχνίδια, καλλιτεχνικά εργαςτιρια,
κλπ.)



Εκδθλϊςεισ -δρϊμενα που προζρχονται από τθν ευρφτερθ κοινότθτα

Χτο υποερϊτθμα «Σε ποια ςθμεία εκτιμάτε ότι κα πρζπει να βελτιωκεί θ οργάνωςθ ςε
επόμενα Φεςτιβάλ» οι ερωτθκζντεσ εκτιμοφν ότι :
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Χρειάηεται πιο ςυντονιςμζνθ δθμοςιοποίθςθ των εκδθλϊςεων από τοπικοφσ
φορείσ και ότι αυτό κα επιτευχκεί με τθν εμπλοκι τουσ ςτθν διοργάνωςθ.



Σ διακζςιμοσ χρόνοσ για τθ διοργάνωςθ και τθ φροντίδα των επιμζρουσ
λεπτομερειϊν τθσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ.

Χτο υποερϊτθμα «Αναφζρατε κζματα ι παρατθριςεισ που κεωρείτε ςθμαντικζσ και δεν
καλφφκθκαν από το ερωτθματολόγιο αυτό.» οι ερωτθκζντεσ αναφζρουν τα παρακάτω:


Θ οργάνωςθ Φεςτιβάλ γενικοφ ενδιαφζροντοσ και με γιορτινι διάκεςθ είναι
προτιμότερο να γίνεται Χαββατοκφριακα, αυξάνοντασ ακόμθ περιςςότερο τθν
προςζλευςθ του κοινοφ όλεσ τισ ϊρεσ



Χτισ ερωτιςεισ όπου δίνεται θ κλίμακα 1. ΞΑΚΣΟΣΩ  2. ΟΛΓΣ  3. ΥΣΟΩ  4.
ΥΑΦΑ ΥΣΟΩ, λείπει θ επιλογι ΑΦΞΕΨΑ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4
ΕΝΣΤΠΟΤ Τ4Ε1
(ΕΠΙΚΕΠΣΕ)

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ & ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΥΕΣΙΒΑΛ ΣΗ ΑΘΗΝΑ

Χτοιχεία Φεςτιβάλ
Ζτοσ: 2015
Ψόποσ Διεξαγωγισ: Ακινα
Θμερομθνίεσ Χυμπλιρωςθσ Ερωτθματολογίου: 25-26/09/2015
Χτθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ του Φεςτιβάλ ςτθν
Ακινα τθν 25θ και 26θ Χεπτεμβρίου 2015, ςυμμετείχαν ςυνολικά 100 επιςκζπτεσ.
Αναφορικά με το φφλο των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα το 52,6% επί του ςυνόλου των
ςυμμετεχόντων είναι άνδρεσ, το 47,4% γυναίκεσ και το υπόλοιπο 5% των ςυμμετεχόντων
δεν διλωςε το φφλο του.
Φύιν:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Άνδπαρ

50

50,0%

52,6%

Γςναίκα

45

45,0%

47,4%

Σύνολο

95

95,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

5

5,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Χε ότι αφορά τθν θλικία των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα, ο μζςοσ όροσ θλικίασ τουσ
διαμορφϊνεται ςτα 32,99 ζτθ με τθν ελάχιςτθ τιμι να διαμορφϊνεται ςτθν θλικία των 14
ετϊν και τθν μζγιςτθ ςτα 73 ζτθ.

Ηιηθία:

ύλνιν
Απαληήζεσλ

Ειάρηζην

Μέγηζην

Μέζνο Όξνο

91

14

73

32,99
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Αναφορικά με το επάγγελμα και τθν ιδιότθτα των επιςκεπτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν
ζρευνα, ςε ποςοςτό 20,4% διλωςαν ότι είναι φοιτθτζσ, 14,3% διλωςαν άνεργοι, 12,2%
διλωςαν

ιδιωτικοί

υπάλλθλοι,

6,1%

διλωςαν

ςυνταξιοφχοι

και

οι

υπόλοιποι

ςυμμετζχοντεσ (ποςοςτό 46,9%) διλωςαν άλλα επαγγζλματα ι ιδιότθτεσ.
3. Επάγγεικα, Ιδηόηεηα:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Φοιηηηήρ

20

20,0%

20,4%

Άνεπγορ

14

14,0%

14,3%

Ιδιωηικόρ Υπάλληλορ

12

12,0%

12,2%

Σςνηαξιούσορ

6

6,0%

6,1%

Άλλο

46

46,0%

46,9%

Σύνολο

98

98,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

2

2,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Ωσ προσ το μορφωτικό επίπεδο, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα επιςκζπτεσ είναι ςτο
μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ (48,9%) απόφοιτοι Ουκείου, ενϊ ςε λίγο χαμθλότερο ποςοςτό
37,8% είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΛ/ΨΕΛ. Υοςοςτό 6,7% ζχουν παρακολουκιςει μεταπτυχιακζσ
ςπουδζσ, και ςε ίδιο ποςοςτό είναι απόφοιτοι Δθμοτικοφ.
Μνξθσηηθό Επίπεδν:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Απόθοιηορ Δημοηικού

6

6,0%

6,7%

Απόθοιηορ Λςκείος

44

44,0%

48,9%

Πηςσίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

34

34,0%

37,8%

Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ

6

6,0%

6,7%

Σύνολο

90

90,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

10

10%

ύλνιν

100

100%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Σ κφριοσ τρόποσ (ποςοςτό 55%) με τον οποίο ζμακαν για τθν διεξαγωγι του Φεςτιβάλ οι
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα επιςκζπτεσ, ιταν περνϊντασ από το χϊρο διεξαγωγισ. Σι
αμζςωσ επόμενοι δθμοφιλζςτεροι τρόποι ιταν από διαφιμιςθ ςτθν τθλεόραςθ (ποςοςτό
11%). από τισ υπθρεςίεσ του ΟΚΑΝΑ (ποςοςτό 8%) και από τα social media (ποςοςτό 7%). Χε
χαμθλότερα ποςοςτά ζμακαν για τθν διεξαγωγι από διαφιμιςθ ςτο ραδιόφωνο (5%), από
τισ υπθρεςίεσ άλλου ςχετικοφ φορζα (4%), από ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο (2%) και από
διαφθμιςτικά φυλλάδια (1%).
Με πνηνλ ηξόπν κάζαηε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Φεζηηβάι:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

1. Από αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν

2

2,0%

2. Από δηαθήκηζε ζηελ Σειεόξαζε

11

11,0%

3. Από ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΟΚΑΝΑ

0

0,0%

4. Από ηα social media (facebook, twitter θιπ)

7

7,0%

5. Από δηαθήκηζε ζην Ραδηόθσλν

5

5,0%

6. Από δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα

1

1,0%

7. Από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΚΑΝΑ

8

8,0%

8. Από ηηο ππεξεζίεο άιινπ ζρεηηθνύ θνξέα

4

4,0%

9. Πεξλώληαο από ην ρώξν δηεμαγσγήο

55

55,0%
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Χχετικά με το βαςικό λόγο για τον οποίο επιςκζφκθκαν το χϊρου το Φεςτιβάλ, θ
πλειοψθφία των ερωτϊμενων (50%) ανζφεραν το γενικό ενδιαφζρον και τθν ευαιςκθςία
για το κζμα, ςε ποςοςτό 13% ανζφεραν άλλουσ λόγουσ, ςε παρόμοιο ποςοςτό 12%
ανζφεραν ότι τουσ ενδιαφζρει το κζμα και κα ικελαν περιςςότερθ πλθροφόρθςθ, και ςε
παρόμοια ποςοςτά 10% και 9% ανζφεραν ότι ζχουν προςωπικι εμπειρία από εξαρτιςεισ
και κα ικελαν να ηθτιςουν περιςςότερθ βοικεια και ότι ςυγγενικό ι φιλικό πρόςωπο τουσ
αντιμετωπίηει πρόβλθμα εξάρτθςθσ και κα ικελαν περιςςότερθ πλθροφόρθςθ για το κζμα.
Χαμθλότερα ποςοςτά (3%) εμφανίηονται ςτισ απαντιςεισ “για επαγγελματικοφσ λόγουσ, θ
επαγγελματικι μου δραςτθριότθτα ςχετίηεται με το χϊρο”, και “ςυμμετζχω ενεργά ςτον
αγϊνα κατά των εξαρτιςεων”.
Πνηνο ήηαλ ν βαζηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν επηζθεθζήθαηε ην ρώξν ηνπ Φεζηηβάι:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

10

10,0%

9

9,0%

3

3,0%

πκκεηέρσ ελεξγά ζηνλ αγώλα θαηά ησλ εμαξηήζεσλ.

3

3,0%

Με ελδηαθέξεη ην ζέκα θαη ζα ήζεια πεξηζζόηεξε πιεξνθόξεζε.

12

12,0%

Από γεληθό ελδηαθέξνλ θαη επαηζζεζία γηα ην ζέκα.

50

50,0%

Άιινο ιόγνο.

13

13,0%

Έρσ πξνζσπηθή εκπεηξία από εμαξηήζεηο θαη ζα ήζεια λα
δεηήζσ πεξηζζόηεξε βνήζεηα.
πγγεληθό ή θηιηθό πξόζσπν κνπ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα
εμάξηεζεο θαη ζα ήζεια πεξηζζόηεξε πιεξνθόξεζε γηα ην ζέκα.
Γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο. Η επαγγεικαηηθή κνπ
δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδεηαη κε ην ρώξν.
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Αναφορικά με το εάν ζχουν επιςκεφκεί/ςυμμετάςχει ςε παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ, ςε
ποςοςτό 61,1% επί των ζγκυρων απαντιςεων οι ερωτϊμενοι απάντθςαν αρνθτικά, ενϊ
χαμθλότερο ποςοςτό 38,9% απάντθςαν κετικά.

ην παξειζόλ έρεηε επηζθεθζεί/ζπκκεηάζρεη ζε παξόκνηεο
εθδειώζεηο:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Ναι

35

35,0%

38,9%

Όσι

55

55,0%

61,1%

Σύνολο

90

90,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

10

10,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Λδιαίτερα κετικι είναι θ άποψθ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα επιςκεπτϊν ςχετικά με τισ
εκδθλϊςεισ του Φεςτιβάλ, με ποςοςτό 60% να τισ χαρακτθρίηει αρκετά ενδιαφζρουςεσ, και
ποςοςτό 32,6% να τισ χαρακτθρίηει πολφ ενδιαφζρουςεσ, ενϊ μόλισ το 6,3% και 1,1% τισ
χαρακτιριςεσ ςυνθκιςμζνεσ/αναμενόμενεσ και μάλλον αδιάφορεσ αντίςτοιχα.

Γεληθά, πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο εθδειώζεηο ηνπ Φεζηηβάι;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό
Έγκςπων
Απανηήζεων

Πολύ ενδιαθέποςζερ

31

31,0%

32,6%

Απκεηά ενδιαθέποςζερ

57

57,0%

60,0%

Σςνηθιζμένερ,
αναμενόμενερ

6

6,0%

6,3%

Μάλλον αδιάθοπερ

1

1,0%

1,1%

Σύνολο

95

95,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

5

5,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο

Ραραδοτζο Ρ3: «Τελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»

Χελίδα | 106
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Χτθν πλειοψθφία (ποςοςτό 70,8%) τουσ οι ερωτϊμενοι απάντθςαν κετικά ςτθν ερϊτθςθ
εάν οι εκδθλϊςεισ ικανοποίθςαν το ςκοπό για τον οποίο επιςκζφκθκαν το Φεςτιβάλ, ενϊ
ςε ποςοςτό 26% απάντθςαν πωσ ζμειναν μερικϊσ ικανοποιθμζνοι και μόλισ ςε ποςοςτό
3,1% ζδωςαν αρνθτικι απάντθςθ.

Οη εθδειώζεηο ηθαλνπνίεζαλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν επηζθεθζήθαηε
ην Φεζηηβάι;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Ναι

68

68,0%

70,8%

Όσι

3

3,0%

3,1%

Μεπικώρ

25

25,0%

26,1%

Σύνολο

96

96,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

4

4,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Χχετικά με τισ κατθγορίεσ των εκδθλϊςεων, οι μουςικζσ εκδθλϊςεισ και τα ενθμερωτικά
περίπτερα και δρϊμενα ιταν οι πιο κοντά ςτα ενδιαφερόμενα των ερωτϊμενων (ποςοςτό
51% και 31% αντίςτοιχα), και ακολουκοφν με χαμθλότερα ποςοςτά οι ομάδεσ ςυμμετοχισ
και τα διαδραςτικά παιχνίδια, οι κεατρικζσ εκδθλϊςεισ, τα βιβλία, οι εκδθλϊςεισ ςχετικά με
τθν πρόλθψθ και οι εκδθλϊςεισ ςχετικά με ΑΠΕΑ.
Πνηα θαηεγνξία εθδειώζεσλ ζεσξείηε όηη ήηαλ πην θνληά ζηα
ελδηαθέξνληά ζαο;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Μνπζηθέο εθδειώζεηο

51

51,0%

Ελεκεξσηηθά πεξίπηεξα θαη δξώκελα

31

31,0%

Εθδειώζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξόιεςε

2

2,0%

Εθδειώζεηο ζρεηηθέο κε ΑΜΕΑ

1

1,0%

Βηβιία

3

3,0%

Οκάδεο πκκεηνρήο θαη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα

6

6,0%

Θεαηξηθέο εθδειώζεηο

5

5,0%
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Αναφερόμενοι ςτο πόςο επθρεάςτθκε θ ςτάςθ και θ ςυμπεριφορά τουσ ςχετικά με τθ
χριςθ των εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, οι ερωτϊμενοι διλωςαν ςτθν πλειοψθφία τουσ
(ποςοςτό 34,3%) ότι δεν επθρεάςτθκε κακόλου, ςε ποςοςτό 26,3% ότι επθρεάςτθκε πολφ,
ενϊ ςε παρόμοια ποςοςτά 21,2% και 18,2% ότι επθρεάςτθκε λίγο και πάρα πολφ
αντίςτοιχα.

Πόζν επεξεάζηεθε ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ζαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε
ησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Καθόλος

34

34,0%

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων
34,3%

Λίγο

21

21,0%

21,2%

Πολύ

26

26,0%

26,3%

Πάπα πολύ

18

18,0%

18,2%

Σύνολο

99

99,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

1

1,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Αντίςτοιχα, αναφερόμενοι ςτο πόςο επθρεάςτθκε θ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτουσ χριςτεσ, οι
ερωτϊμενοι διλωςαν ςτθν πλειοψθφία τουσ (ποςοςτό 43,6%) ότι δεν επθρεάςτθκε
κακόλου, ςε ποςοςτό 28,7% διλωςαν ότι επθρεάςτθκε πολφ, ενϊ ςε χαμθλότερα ποςοςτά
διλωςαν ότι επθρεάςτθκε πάρα πολφ (ποςοςτό 16%) και λίγο (ποςοςτό 11,7%).

Πόζν επεξεάζηεθε ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζηνπο ρξήζηεο;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

41

41,0%

43,6%

Λίγο

11

11,0%

11,7%

Πολύ

27

27,0%

28,7%

Πάπα πολύ

15

15,0%

16,0%

Σύνολο

94

94,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

6

6,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Επίςθσ, όςον αφορά το βακμό που επθρεάςτθκαν τυχόν προκαταλιψεισ που είχαν οι
ερωτϊμενοι για τουσ εξαρτθμζνουσ και απεξαρτθμζνουσ χριςτεσ, ςτθν ςυντριπτικι
πλειοψθφία τουσ διλωςαν ότι δεν επθρεάςτθκαν κακόλου (ποςοςτό 56,3%), ςε ποςοςτό
26,6% διλωςαν ότι επθρεάςτθκαν πολφ, ενϊ ςε χαμθλότερα ποςοςτά διλωςαν ότι
επθρεάςτθκαν λίγο (ποςοςτό 10,9%) και πάρα πολφ (ποςοςτό 6,3%).

ε πνην βαζκό επεξεάζηεθαλ ηπρόλ πξνθαηαιήςεηο πνπ είραηε γηα ηνπο
εμαξηεκέλνπο θαη απεμαξηεκέλνπο ρξήζηεο;
Ποζοζηό Έγκςπων
Σςσνόηηηα Ποζοζηό
Απανηήζεων
Καθόλος

36

36,0%

56,3%

Λίγο

7

7,0%

10,9%

Πολύ

17

17,0%

26,6%

Πάπα πολύ

4

4,0%

6,3%

Σύνολο

64

64,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

36

36,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Ξυρίωσ κετικι ιταν θ άποψθ των ερωτϊμενων ςχετικά με τθν ςυνολικι ενθμζρωςθ που
ζλαβαν για τα δικαιϊματα και τισ ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ των χρθςτϊν, με τθν πλειοψθφία
ςε ποςοςτό 39,8% και 31,3% να κεωρεί τθν ενθμζρωςθ πολφ καλι και πάρα πολφ καλι
αντίςτοιχα, ενϊ το 22,9% και 6% κεωρεί ότι θ ενθμζρωςθ ιταν λίγο καλι και κακόλου καλι
αντίςτοιχα.

Πώο θξίλεηε ηε ζπλνιηθή ελεκέξσζε πνπ ιάβαηε γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο ησλ ρξεζηώλ;
Ποζοζηό Έγκςπων
Σςσνόηηηα Ποζοζηό
Απανηήζεων
Καθόλος

5

5,0%

6,0%

Λίγο

19

19,0%

22,9%

Πολύ

33

33,0%

39,8%

Πάπα πολύ

26

26,0%

31,3%

Σύνολο

83

83,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

17

17,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Επίςθσ κετικι ιταν θ άποψθ των ερωτϊμενων ςχετικά με τθν ςυνολικι ενθμζρωςθ που
παρείχε ο ΣΞΑΡΑ για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει, με τθν πλειοψθφία ςε ποςοςτό 42%
και 37,5% να κεωρεί τθν ενθμζρωςθ πολφ καλι και πάρα πολφ καλι αντίςτοιχα, ενϊ το 17%
και 3,4% κεωρεί ότι θ ενθμζρωςθ ιταν λίγο καλι και κακόλου καλι αντίςτοιχα.
Πώο θξίλεηε ηε ζπλνιηθή ελεκέξσζε πνπ παξείρε ν ΟΚΑΝΑ γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη;
Ποζοζηό Έγκςπων
Σςσνόηηηα Ποζοζηό
Απανηήζεων
Καθόλος

3

3,0%

3,4%

Λίγο

15

15,0%

17,0%

Πολύ

37

37,0%

42,0%

Πάπα πολύ

33

33,0%

37,5%

Σύνολο

88

88,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

12

12,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα του χϊρου ςτον οποίο διενεργικθκε το Φεςτιβάλ, οι
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα επιςκζπτεσ είχαν κετικι άποψθ, με τθν πλειοψθφία να
δθλϊνει ότι ο χϊροσ ιταν πάρα πολφ κατάλλθλοσ (ποςοςτό 64%) και πολφ κατάλλθλοσ
(ποςοςτό 33%) και πολφ μικρό ποςοςτό (3%) να δθλϊνει ότι ο χϊροσ ιταν λίγο κατάλλθλοσ.

A) Καηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

3

3,0%

3,0%

Πολύ

33

33,0%

33,0%

Πάπα πολύ

64

64,0%

64,0%

Σύνολο

100

100,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

0

0,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Απόλυτα κετικι ιταν θ άποψθ των επιςκεπτϊν ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα όςον αφορά
τθν ευκολία πρόςβαςθσ ςτον χϊρο όπου διενεργικθκε το Φεςτιβάλ. Χυγκεκριμζνα, με
ποςοςτό 88%, οι ερωτϊμενοι διλωςαν ότι θ πρόςβαςθ ιταν πάρα πολφ εφκολθ και με το
υπολειπόμενο ποςοςτό 12% διλωςαν ότι θ πρόςβαςθ ιταν πολφ εφκολθ.

B) Επθνιία πξόζβαζεο:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

0

0,0%

0,0%

Πολύ

12

12,0%

12,0%

Πάπα πολύ

88

88,0%

88,0%

Σύνολο

100

100,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

0

0,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Αναφερόμενοι ςτο αίςκθμα τθσ αςφάλειασ ςτον χϊρο που διενεργικθκε το Φεςτιβάλ, οι
ερωτϊμενοι διλωςαν ςτθν πλειοψθφία τουσ ότι ζνιωκαν πάρα πολφ αςφαλείσ (ποςοςτό
75%), πολφ αςφαλείσ (ποςοςτό 20%) και ελάχιςτοι διλωςαν ότι ζνιωκαν λίγο αςφαλείσ
(ποςοςτό 5%).
Γ) Αίζζεκα αζθάιεηαο:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό
Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

5

5,0%

5,0%

Πολύ

20

20,0%

20,0%

Πάπα πολύ

75

75,0%

75,0%

Σύνολο

100

100,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

0

0,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Λδιαίτερα ικανοποιθμζνοι διλωςαν οι ερωτϊμενοι ςχετικά με τθν ευκολία εντοπιςμοφ των
περιπτζρων και των χϊρων εκδθλϊςεων, με ποςοςτό 80% και 18% να δθλϊνουν πάρα πολφ
και πολφ ικανοποιθμζνοι αντίςτοιχα, ενϊ μόλισ το 2% διλωςε λίγο ικανοποιθμζνο από τθν
ευκολία εντοπιςμοφ των περιπτζρων και των χϊρων εκδθλϊςεων.

Α) Επθνιία εληνπηζκνύ πεξηπηέξσλ θαη ρώξσλ εθδειώζεσλ:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

2

2,0%

2,0%

Πολύ

18

18,0%

18,0%

Πάπα πολύ

80

80,0%

80,0%

Σύνολο

100

100,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

0

0,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Επίςθσ κετικι ιταν θ άποψθ των ερωτϊμενων όςον αφορά τθν προκυμία του προςωπικοφ
για εξυπθρζτθςθ/παροχι πλθροφοριϊν. Πε ποςοςτό 79,2% και 19,8%, οι ερωτϊμενοι
διλωςαν πάρα πολφ και πολφ ικανοποιθμζνοι από το προςωπικό, και μόνο το 1% των
ερωτϊμενων διλωςε λίγο ικανοποιθμζνο.

Β )Πξόζπκν πξνζσπηθό γηα εμππεξέηεζε/παξνρή πιεξνθνξηώλ:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

1

1,0%

1,0%

Πολύ

19

19,0%

19,8%

Πάπα πολύ

76

76,0%

79,2%

Σύνολο

96

96,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

4

4,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Υολφ υψθλά ποςοςτά παρατθρικθκαν και ςτθν ερϊτθςθ αναφορικά με τθν γενικι
ικανοποίθςθ από τθν εμπειρία επίςκεψθσ/ςυμμετοχισ ςτο Φεςτιβάλ, με τθν πλειοψθφία
να δθλϊνει πάρα πολφ και πολφ ικανοποιθμζνθ (ποςοςτά 44,4% και 46,5% αντίςτοιχα) και
μόλισ το 9,1% να δθλϊνει λίγο ικανοποιθμζνο.

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε γεληθά από ηελ εκπεηξία
επίζθεςεο/ζπκκεηνρήο ζην Φεζηηβάι;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

9

9,0%

9,1%

Πολύ

46

46,0%

46,5%

Πάπα πολύ

44

44,0%

44,4%

Σύνολο

99

99,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

1

1,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Αναφορικά με κζματα ι παρατθριςεισ που κεωροφν ςθμαντικά/ζσ και δεν καλφφκθκαν
από το ερωτθματολόγιο αυτό, οι ερωτϊμενοι διλωςαν τα ακόλουκα:
Βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να φφγουν από τα ναρκωτικά και τθν χριςθ ουςιϊν και να μθν ξαναπάρουν
Για τον ςχολικό εκφοβιςμό
Δουλειά των χρθςτϊν (καλλιτεχνκά) και πϊλθςθ
Είμαι κατά να φεφγεισ από μία αρρϊςτια και να πθγαίνεισ ςε άλλθ (μεκαδόνθ). Να γίνεται απεξάρτθςθ
κατευκείαν με ψυχοκεραπευτι, να γίνεται εργαςιοκεραπεία και απότομθ αλλαγι περιβάλλοντοσ.
Ενθμζρωςθ και πρόλθψθ για τα μικρά παιδιά
Ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία
Θ ςυμμετοχι άλλων φορζων απεξάρτθςθσ με τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ ανάδειξθσ του ζργου τουσ και τθσ
φιλοςοφίασ τουσ
Κα ικελα μεγαλφτερθ ςυμμετοχι από υπεφκυνουσ και παιδιά εξαρτθμζνα και μθ
Κζλω να υπάρχουν να λαμβάνουν κάποιεσ ειςφορζσ και κουπόνια και να δίνουμε κάποια χριματα προσ
βοικεια
Καλφτερθ ενθμζρωςθ για τουσ χριςτεσ και μθ
Καλλιτεχνικό εργαςτιρι όπου κα πωλοφνται τα πράγματα που ζχουν φτιάξει οι χριςτεσ ουςιϊν
Κάποια περίπτερα είναι πιο απομακρυςμζνα με τα άλλα κα ιταν καλφτερο να είναι πιο κοντά το ζνα με το
άλλο
Να γίνει ςε ζναν πιο μεγάλο χϊρο
Να γίνονται ςυνζχεια γιατί είναι καλό
Να δω κάτι αςυνικιςτο, όχι απλά περίπτερα
Να ενδιαφερκοφν περιςςότεροι από τθν πολιτεία
Να μιλιςει κάποιοσ χριςτθσ
Να μθν υπάρχουν μπφρεσ ςτον χϊρο γιατί είναι ςαν ουςία
Να μιλοφν οι χριςτεσ
Να ςυνεχίςουν ζτςι
Να υπάρχουν κάποιοι χριςτεσ να μιλιςουν δθμόςια για τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ
Να υπάρχουν περιςςότεροι εκελοντζσ
Να υπάρχουν χριςτεσ και ψυχολόγοι να μιλάνε ςε άτομα που κάνουν χριςθ ι ςε γονείσ προσ βοικειά τουσ
Πχι ςτα ναρκωτικά, θ ηωι είναι ωραία
Ρεριςςότερθ ενθμζρωςθ
Ρεριςςότερθ ενθμζρωςθ για τθν διεξαγωγι εκδθλϊςεων
Ρεριςςότερθ ςτιριξθ, ζλεγχοσ για τουσ χριςτεσ (ψυχολόγοσ – ψυχίατροσ)
Ρεριςςότεροι εκελοντζσ
Ρεριςςότεροι εκελοντζσ ςυμμετζχοντεσ
Ριο διαδραςτικό
Ριο ςυχνά
ατςιςμόσ
Συχνότερα
Χϊροι υγιεινισ (τουαλζτεσ)

Επιςημαίνεται ότι ςτο Ρεδίο «Επιπτϊςεισ από τθν επίςκεψθ ςασ ςτο Φεςτιβάλ» και
ςυγκεκριμζνα ςτα υποερωτιματα που διερευνοφν πόςο επθρεάςτθκε 1) θ ςτάςθ και θ
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ςυμπεριφορά των επιςκεπτϊν ςχετικά με τθ χριςθ των εξαρτθςιογόνων ουςιϊν 2) θ ςτάςθ
τουσ απζναντι ςτουσ χριςτεσ 3) τυχόν προκαταλιψεισ που είχαν για τουσ εξαρτθμζνουσ και
απεξαρτθμζνουσ χριςτεσ, κρίκθκε ςκόπιμο να διερευνθκεί από τουσ ςυνεντευκτζσ και να
διευκρινιςτεί από τουσ ερωτθκζντεσ α) ποια ιταν θ προχπάρχουςα ςτάςθ/ςυμπεριφορά /
τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα και ςτθ ςυνζχεια β) εάν και πόςο αυτι επθρεάςτθκε από τθν
επίςκεψι τουσ το Φεςτιβάλ. Ππωσ προζκυψε από τα αποτελζςματα των ςυγκεκριμζνων
ερωτιςεων, το ποςοςτό που απαντάει ςτα προαναφερόμενα ερωτιματα ότι επθρεάςτθκε
«λίγο» ι «κακόλου» , απαντά με αυτό τον τρόπο γιατί είχε εξαρχισ μια «κετικι ςτάςθ», με
τθν ζννοια ότι κεωρεί αφενόσ τουσ χριςτεσ «ωσ αςκενείσ» που χριηουν «κεραπεία»,
αφετζρου ότι οι εξαρτιςεισ είναι ζνα κοινωνικό πρόβλθμα που αφορά όλουσ και όλοι
πρζπει να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν επίλυςι του, αυτι θ «ευαιςκθτοποίθςι” τουσ , ςτο
ςυγκεκριμζνο κζμα, τουσ ϊκθςε να επιςκεφκοφν και το Φεςτιβάλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.5 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ & ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΕΝΣΤΠΟΤ Τ4Ε1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΥΕΣΙΒΑΛ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
(ΕΠΙΚΕΠΣΕ)
Χτοιχεία Φεςτιβάλ
Ζτοσ: 2015
Ψόποσ Διεξαγωγισ: Κεςςαλονίκθ
Θμερομθνία Χυμπλιρωςθσ Ερωτθματολογίου: 10/09/2015
Χτθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ του Φεςτιβάλ ςτθν
Κεςςαλονίκθ τθν 10θ Χεπτεμβρίου 2015, ςυμμετείχαν ςυνολικά 100 επιςκζπτεσ. Αναφορικά
με το φφλο των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα το 57% επί του ςυνόλου των ςυμμετεχόντων
είναι γυναίκεσ, το 38% άνδρεσ και το υπόλοιπο 5% των ςυμμετεχόντων δεν διλωςε το φφλο
του.
Φύιν:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Άνδπαρ

38

38,0%

40,0%

Γςναίκα

57

57,0%

60,0%

Σύνολο

95

95,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

5

5,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Χε ότι αφορά τθν θλικία των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα, ο μζςοσ όροσ θλικίασ τουσ
διαμορφϊνεται ςτα 33,41 ζτθ με τθν ελάχιςτθ τιμι να διαμορφϊνεται ςτθν θλικία των 18
ετϊν και τθν μζγιςτθ ςτα 60 ζτθ.

Ηιηθία:

ύλνιν
Απαληήζεσλ

Ειάρηζην

Μέγηζην

Μέζνο Όξνο

99

18

60

33,41
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Αναφορικά με το επάγγελμα και τθν ιδιότθτα των επιςκεπτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν
ζρευνα, ςε ποςοςτό 26% διλωςαν ότι είναι φοιτθτζσ, 17,7% διλωςαν άνεργοι, 10,4%
διλωςαν ιδιωτικοί υπάλλθλοι, 7% διλωςαν εκπαιδευτικοί, 6,3% διλωςαν ψυχολόγοι και οι
υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ (ποςοςτό 32,3%) διλωςαν άλλα επαγγζλματα ι ιδιότθτεσ.
3. Επάγγεικα, Ιδηόηεηα:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Φοιηηηήρ

25

25,0%

26,0%

Άνεπγορ

17

17,0%

17,7%

Ιδιωηικόρ Υπάλληλορ

10

10,0%

10,4%

Ψςσολόγορ

6

6,0%

6,3%

Εκπαιδεςηικόρ

5

7,0%

7,3%

Άλλο

33

31,0%

32,3%

Σύνολο

96

96,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

4

4,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Ωσ προσ το μορφωτικό επίπεδο, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα επιςκζπτεσ είναι ςτο
μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ (49,5%) κάτοχοι πτυχίου ΑΕΛ/ΨΕΛ, ενϊ ςε λίγο χαμθλότερο
ποςοςτό 34,4% είναι απόφοιτοι Ουκείου. Υοςοςτό 15,1% ζχουν παρακολουκιςει
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ενϊ μόλισ 1 ςυμμετζχοντασ είναι απόφοιτοσ Δθμοτικοφ.
Μνξθσηηθό Επίπεδν:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Απόθοιηορ Δημοηικού

1

1,0%

1,1%

Απόθοιηορ Λςκείος

32

32,0%

34,4%

Πηςσίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

46

46,0%

49,5%

Μεηαπηςσιακέρ Σποςδέρ

14

14,0%

15,1%

Σύνολο

93

93,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

7

7,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο

Ραραδοτζο Ρ3: «Τελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ»

Χελίδα | 125

Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Σ κφριοσ τρόποσ (ποςοςτό 62%) με τον οποίο ζμακαν για τθν διεξαγωγι του Φεςτιβάλ οι
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα επιςκζπτεσ, ιταν περνϊντασ από το χϊρο διεξαγωγισ. Σι
αμζςωσ επόμενοι δθμοφιλζςτεροι τρόποι ιταν από τα social media (ποςοςτό 13%), από τισ
υπθρεςίεσ του ΟΚΑΝΑ (ποςοςτό 13%) και από τθ ςχετικι ιςτοςελίδα του ΟΚΑΝΑ (ποςοςτό
11%). Χε ίςο χαμθλότερο ποςοςτό (3%) ζμακαν για τθν διεξαγωγι από ανακοινϊςεισ ςτον
Τφπο, από διαφιμιςθ ςτθν τθλεόραςθ, από διαφιμιςθ ςτο ραδιόφωνο, από διαφθμιςτικά
φυλλάδια και από τισ υπθρεςίεσ άλλου ςχετικοφ φορζα.
Με πνηνλ ηξόπν κάζαηε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Φεζηηβάι:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

1. Από αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν

3

3,0%

2. Από δηαθήκηζε ζηελ Σειεόξαζε

3

3,0%

3. Από ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΟΚΑΝΑ

11

11,0%

4. Από ηα social media (facebook, twitter θιπ)

13

13,0%

5. Από δηαθήκηζε ζην Ραδηόθσλν

3

3,0%

6. Από δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα

3

3,0%

7. Από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΚΑΝΑ

13

13,0%

8. Από ηηο ππεξεζίεο άιινπ ζρεηηθνύ θνξέα

3

3,0%

9. Πεξλώληαο από ην ρώξν δηεμαγσγήο

62

62,0%
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Χχετικά με το βαςικό λόγο για τον οποίο επιςκζφκθκαν το χϊρου το Φεςτιβάλ, θ
πλειοψθφία των ερωτϊμενων (62%) ανζφεραν το γενικό ενδιαφζρον και τθν ευαιςκθςία
για το κζμα, ςε ποςοςτό 27% ανζφεραν ότι τουσ ενδιαφζρει το κζμα και κα ικελαν
περιςςότερθ πλθροφόρθςθ, και ςε ίςο ποςοςτό 12% ανζφεραν επαγγελματικοφσ λόγουσ
και άλλουσ λόγουσ. Χαμθλότερα ποςοςτά εμφανίηονται ςτισ απαντιςεισ “ζχω προςωπικι
εμπειρία από εξαρτιςεισ και κα ικελα να ηθτιςω περιςςότερθ βοικεια”, “ςυγγενικό ι
φιλικό πρόςωπο μου αντιμετωπίηει πρόβλθμα εξάρτθςθσ και κα ικελα περιςςότερθ
πλθροφόρθςθ για το κζμα” και “ςυμμετζχω ενεργά ςτον αγϊνα κατά των εξαρτιςεων” (6%,
6% και 4% αντίςτοιχα).
Πνηνο ήηαλ ν βαζηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν επηζθεθζήθαηε ην ρώξν ηνπ Φεζηηβάι:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

6

6,0%

6

6,0%

12

12,0%

πκκεηέρσ ελεξγά ζηνλ αγώλα θαηά ησλ εμαξηήζεσλ.

4

4,0%

Με ελδηαθέξεη ην ζέκα θαη ζα ήζεια πεξηζζόηεξε πιεξνθόξεζε.

27

27,0%

Από γεληθό ελδηαθέξνλ θαη επαηζζεζία γηα ην ζέκα.

62

62,0%

Άιινο ιόγνο.

12

12,0%

Έρσ πξνζσπηθή εκπεηξία από εμαξηήζεηο θαη ζα ήζεια λα
δεηήζσ πεξηζζόηεξε βνήζεηα.
πγγεληθό ή θηιηθό πξόζσπν κνπ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα
εμάξηεζεο θαη ζα ήζεια πεξηζζόηεξε πιεξνθόξεζε γηα ην ζέκα.
Γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο. Η επαγγεικαηηθή κνπ
δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδεηαη κε ην ρώξν.
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Αναφορικά με το εάν ζχουν επιςκεφκεί/ςυμμετάςχει ςε παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ, ςε
ποςοςτό 52,9% επί των ζγκυρων απαντιςεων οι ερωτϊμενοι απάντθςαν κετικά, ενϊ
παρόμοιο ποςοςτό 47,1% απάντθςαν αρνθτικά.

ην παξειζόλ έρεηε επηζθεθζεί/ζπκκεηάζρεη ζε παξόκνηεο
εθδειώζεηο:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Ναι

37

37,0%

52,9%

Όσι

33

33,0%

47,1%

Σύνολο

70

70,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

30

30,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Λδιαίτερα κετικι είναι θ άποψθ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα επιςκεπτϊν ςχετικά με τισ
εκδθλϊςεισ του Φεςτιβάλ, με ποςοςτό 47,9% να τισ χαρακτθρίηει αρκετά ενδιαφζρουςεσ,
και παρόμοιο ποςοςτό 45,8% να τισ χαρακτθρίηει πολφ ενδιαφζρουςεσ, ενϊ μόλισ το 6,3%
τισ χαρακτιριςεσ ςυνθκιςμζνεσ/αναμενόμενεσ.

Γεληθά, πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο εθδειώζεηο ηνπ Φεζηηβάι;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό
Έγκςπων
Απανηήζεων

Πολύ ενδιαθέποςζερ

44

44,0%

45,8%

Απκεηά ενδιαθέποςζερ

46

46,0%

47,9%

Σςνηθιζμένερ,
αναμενόμενερ

6

6,0%

6,3%

Μάλλον αδιάθοπερ

0

0%

0%

Σύνολο

96

96,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

4

4,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Χτθν πλειοψθφία (ποςοςτό 76,7%) τουσ οι ερωτϊμενοι απάντθςαν κετικά ςτθν ερϊτθςθ
εάν οι εκδθλϊςεισ ικανοποίθςαν το ςκοπό για τον οποίο επιςκζφκθκαν το Φεςτιβάλ, ενϊ
ςε ποςοςτό 21,1% απάντθςαν πωσ ζμειναν μερικϊσ ικανοποιθμζνοι και μόλισ ςε ποςοςτό
2,2% ζδωςαν αρνθτικι απάντθςθ.

Οη εθδειώζεηο ηθαλνπνίεζαλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν
επηζθεθζήθαηε ην Φεζηηβάι;
Ποζοζηό
Σςσνόηηηα Ποζοζηό
Έγκςπων
Απανηήζεων
Ναι

69

69,0%

76,7%

Όσι

2

2,0%

2,2%

Μεπικώρ

19

19,0%

21,1%

Σύνολο

90

90,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

10

10,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Χχετικά με τισ κατθγορίεσ των εκδθλϊςεων, οι μουςικζσ εκδθλϊςεισ και τα ενθμερωτικά
περίπτερα και δρϊμενα ιταν οι πιο κοντά ςτα ενδιαφερόμενα των ερωτϊμενων (ποςοςτό
26% και 21% αντίςτοιχα), και ακολουκοφν οι εικαςτικζσ εκδθλϊςεισ, θ εξζταςθ HIV και οι
εκδθλϊςεισ ςχετικά με τθν πρόλθψθ, με ποςοςτά 6%, 3% και 2% αντίςτοιχα.

Πνηα θαηεγνξία εθδειώζεσλ ζεσξείηε όηη ήηαλ πην θνληά ζηα
ελδηαθέξνληά ζαο;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ελεκεξσηηθά πεξίπηεξα θαη δξώκελα

21

21,0%

Μνπζηθέο εθδειώζεηο

26

26,0%

Εθδειώζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξόιεςε

2

2,0%

Εηθαζηηθέο εθδειώζεηο

6

6,0%

HIV Εμέηαζε αίκαηνο

3

3,0%
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Αναφερόμενοι ςτο πόςο επθρεάςτθκε θ ςτάςθ και θ ςυμπεριφορά τουσ ςχετικά με τθ
χριςθ των εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, οι ερωτϊμενοι διλωςαν ςε παρόμοια ποςοςτά ότι
επθρεάςτθκε πολφ (ποςοςτό 38,7%) και λίγο (ποςοςτό 31,2%), ενϊ επίςθσ ςε παρόμοια
ποςοςτά διλωςαν ότι δεν επθρεάςτθκε κακόλου (ποςοςτό 18,3%) και ότι επθρεάςτθκε
πάρα πολφ (11,8%).

Πόζν επεξεάζηεθε ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ζαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε
ησλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Καθόλος

17

17,0%

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων
18,3%

Λίγο

29

29,0%

31,2%

Πολύ

36

36,0%

38,7%

Πάπα πολύ

11

11,0%

11,8%

Σύνολο

93

93,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

7

7,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Αντίςτοιχα, αναφερόμενοι ςτο πόςο επθρεάςτθκε θ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτουσ χριςτεσ, οι
ερωτϊμενοι διλωςαν ςε παρόμοια ποςοςτά ότι επθρεάςτθκε λίγο (ποςοςτό 31,7%) και
πολφ (ποςοςτό 31,9%), ενϊ επίςθσ ςε παρόμοια ποςοςτά διλωςαν ότι δεν επθρεάςτθκε
κακόλου (ποςοςτό 22%) και ότι επθρεάςτθκε πάρα πολφ (16,5%).

Πόζν επεξεάζηεθε ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζηνπο ρξήζηεο;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

20

20,0%

22,0%

Λίγο

29

29,0%

31,9%

Πολύ

27

27,0%

29,7%

Πάπα πολύ

15

15,0%

16,5%

Σύνολο

91

91,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

9

9,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Επίςθσ, όςον αφορά το βακμό που επθρεάςτθκαν τυχόν προκαταλιψεισ που είχαν οι
ερωτϊμενοι για τουσ εξαρτθμζνουσ και απεξαρτθμζνουσ χριςτεσ, διλωςαν ςε παρόμοια
ποςοςτά ότι επθρεάςτθκαν λίγο (ποςοςτό 33,7%) ι κακόλου (ποςοςτό 28,1%), ενϊ ςε
ποςοςτά 25,8% και 12,4% αντίςτοιχα, ότι επθρεάςτθκαν πολφ και πάρα πολφ.

ε πνην βαζκό επεξεάζηεθαλ ηπρόλ πξνθαηαιήςεηο πνπ είραηε γηα ηνπο
εμαξηεκέλνπο θαη απεμαξηεκέλνπο ρξήζηεο;
Ποζοζηό Έγκςπων
Σςσνόηηηα Ποζοζηό
Απανηήζεων
Καθόλος

25

25,0%

28,1%

Λίγο

30

30,0%

33,7%

Πολύ

23

23,0%

25,8%

Πάπα πολύ

11

11,0%

12,4%

Σύνολο

89

89,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

11

11,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Ξυρίωσ κετικι ιταν θ άποψθ των ερωτϊμενων ςχετικά με τθν ςυνολικι ενθμζρωςθ που
ζλαβαν για τα δικαιϊματα και τισ ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ των χρθςτϊν, με τθν πλειοψθφία
ςε ποςοςτό 55,1% και 28,1% να κεωρεί τθν ενθμζρωςθ πολφ καλι και πάρα πολφ καλι
αντίςτοιχα, ενϊ μόλισ το 13,5% και 3,4% κεωρεί ότι θ ενθμζρωςθ ιταν λίγο καλι και
κακόλου καλι αντίςτοιχα.

Πώο θξίλεηε ηε ζπλνιηθή ελεκέξσζε πνπ ιάβαηε γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο ησλ ρξεζηώλ;
Ποζοζηό Έγκςπων
Σςσνόηηηα Ποζοζηό
Απανηήζεων
Καθόλος

3

3,0%

3,4%

Λίγο

12

12,0%

13,5%

Πολύ

49

49,0%

55,1%

Πάπα πολύ

25

25,0%

28,1%

Σύνολο

89

89,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

11

11,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Επίςθσ κετικι ιταν θ άποψθ των ερωτϊμενων ςχετικά με τθν ςυνολικι ενθμζρωςθ που
παρείχε ο ΣΞΑΡΑ για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει, με τθν πλειοψθφία ςε ποςοςτό 53,3%
και 34,4% να κεωρεί τθν ενθμζρωςθ πολφ καλι και πάρα πολφ καλι αντίςτοιχα, ενϊ μόλισ
το 8,9% και 3,3% κεωρεί ότι θ ενθμζρωςθ ιταν λίγο καλι και κακόλου καλι αντίςτοιχα.
Πώο θξίλεηε ηε ζπλνιηθή ελεκέξσζε πνπ παξείρε ν ΟΚΑΝΑ γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη;
Ποζοζηό Έγκςπων
Σςσνόηηηα Ποζοζηό
Απανηήζεων
Καθόλος

3

3,0%

3,3%

Λίγο

8

8,0%

8,9%

Πολύ

48

48,0%

53,3%

Πάπα πολύ

31

31,0%

34,4%

Σύνολο

90

90,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

10

10,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα του χϊρου ςτον οποίο διενεργικθκε το Φεςτιβάλ, οι
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα επιςκζπτεσ είχαν κετικι άποψθ, με τθν πλειοψθφία να
δθλϊνει ότι ο χϊροσ ιταν πάρα πολφ κατάλλθλοσ (ποςοςτό 63,9%) και πολφ κατάλλθλοσ
(ποςοςτό 34%) και πολφ μικρό ποςοςτό (2,1%) να δθλϊνει ότι ο χϊροσ ιταν λίγο
κατάλλθλοσ.

A) Καηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

2

2,0%

2,1%

Πολύ

33

33,0%

34,0%

Πάπα πολύ

62

62,0%

63,9%

Σύνολο

97

97,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

3

3,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Απόλυτα κετικι ιταν θ άποψθ των επιςκεπτϊν ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα όςον αφορά
τθν ευκολία πρόςβαςθσ ςτον χϊρο όπου διενεργικθκε το Φεςτιβάλ. Χυγκεκριμζνα, με
ποςοςτό 72%, οι ερωτϊμενοι διλωςαν ότι θ πρόςβαςθ ιταν πάρα πολφ εφκολθ και με το
υπολειπόμενο ποςοςτό 28% διλωςαν ότι θ πρόςβαςθ ιταν πολφ εφκολθ.

B) Επθνιία πξόζβαζεο:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

0

0,0%

0,0%

Πολύ

26

26,0%

28,0%

Πάπα πολύ

67

67,0%

72,0%

Σύνολο

93

93,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

7

7,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Αναφερόμενοι ςτο αίςκθμα τθσ αςφάλειασ ςτον χϊρο που διενεργικθκε το Φεςτιβάλ, οι
ερωτϊμενοι διλωςαν ςτθν πλειοψθφία τουσ ότι ζνιωκαν πάρα πολφ αςφαλείσ (ποςοςτό
58,5%), πολφ αςφαλείσ (ποςοςτό 36,2%) και ελάχιςτοι διλωςαν ότι ζνιωκαν λίγο ι
κακόλου αςφαλείσ (ποςοςτά 4,3% και 1,1% αντίςτοιχα).
Γ) Αίζζεκα αζθάιεηαο:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό
Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

1

1,0%

1,1%

Λίγο

4

4,0%

4,3%

Πολύ

34

34,0%

36,2%

Πάπα πολύ

55

55,0%

58,5%

Σύνολο

94

94,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

6

6,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Λδιαίτερα ικανοποιθμζνοι διλωςαν οι ερωτϊμενοι ςχετικά με τθν ευκολία εντοπιςμοφ των
περιπτζρων και των χϊρων εκδθλϊςεων, με ποςοςτό 57,9% και 40% να δθλϊνουν πάρα
πολφ και πολφ ικανοποιθμζνοι αντίςτοιχα, ενϊ μόλισ το 2,1% διλωςε λίγο ικανοποιθμζνο
από τθν ευκολία εντοπιςμοφ των περιπτζρων και των χϊρων εκδθλϊςεων.

Α) Επθνιία εληνπηζκνύ πεξηπηέξσλ θαη ρώξσλ εθδειώζεσλ:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

2

2,0%

2,1%

Πολύ

38

38,0%

40,0%

Πάπα πολύ

55

55,0%

57,9%

Σύνολο

95

95,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

5

5,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Υράξθσ με τίτλο: «Ξαμπάνια ενθμζρωςθσ για τισ εξαρτιςεισ»

Επίςθσ κετικι ιταν θ άποψθ των ερωτϊμενων όςον αφορά τθν προκυμία του προςωπικοφ
για εξυπθρζτθςθ/παροχι πλθροφοριϊν. Πε ποςοςτό 57,6% και 38%, οι ερωτϊμενοι
διλωςαν πάρα πολφ και πολφ ικανοποιθμζνοι από το προςωπικό, και μόνο το 4,3% των
ερωτϊμενων διλωςε λίγο ικανοποιθμζνο.

Β )Πξόζπκν πξνζσπηθό γηα εμππεξέηεζε/παξνρή πιεξνθνξηώλ:
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

4

4,0%

4,3%

Πολύ

35

35,0%

38,0%

Πάπα πολύ

53

53,0%

57,6%

Σύνολο

92

92,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

8

8,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Υολφ υψθλά ποςοςτά παρατθρικθκαν και ςτθν ερϊτθςθ αναφορικά με τθν γενικι
ικανοποίθςθ από τθν εμπειρία επίςκεψθσ/ςυμμετοχισ ςτο Φεςτιβάλ, με τθν πλειοψθφία
να δθλϊνει πάρα πολφ και πολφ ικανοποιθμζνθ (ποςοςτά 50,5% και 41,1% αντίςτοιχα) και
μόλισ το 8,4% να δθλϊνει λίγο ικανοποιθμζνο.

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε γεληθά από ηελ εκπεηξία
επίζθεςεο/ζπκκεηνρήο ζην Φεζηηβάι;
Σςσνόηηηα

Ποζοζηό

Ποζοζηό Έγκςπων
Απανηήζεων

Καθόλος

0

0,0%

0,0%

Λίγο

8

8,0%

8,4%

Πολύ

39

39,0%

41,1%

Πάπα πολύ

48

48,0%

50,5%

Σύνολο

95

95,0%

100,0%

Ειιείπνπζεο Σηκέο

5

5,0%

ύλνιν

100

100,0%

Έγθπξεο
Απαληήζεηο
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Αναφορικά με κζματα ι παρατθριςεισ που κεωροφν ςθμαντικά/ζσ και δεν καλφφκθκαν
από το ερωτθματολόγιο αυτό, οι ερωτϊμενοι διλωςαν τα ακόλουκα:
Δεν ζχω καμία πρόταςθ, όλα λειτουργοφν τζλεια.
Ζκκεςθ περιςςότερων ζργων των παιδιϊν.
Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ από τα μζςα ενθμζρωςθσ. Κα μποροφςαν να είχαν αναρτθκεί διαφθμίςεισ ςτουσ
δρόμουσ με τθν μορφι αφιςϊν.
Ερωτιςεισ ςχετικά με το υλικό που διανζμονταν από τα περίπτερα των φορζων.
Κα ζπρεπε να ζχουν προςκλθκεί άτομα που ξεπζραςαν τον εκιςμό, ϊςτε να μιλιςουν για τα βιϊματά τουσ,
ϊςτε να ευαιςκθτοποιθκοφν παραπάνω άτομα.
Κα ικελα να γίνονται πιο ςυχνά, και ςτθν TV να μιλάνε πιο ςυχνά.
Κεωρϊ ότι χρειάηεται να διαφθμιςτεί περιςςότερο. Ρροςωπικά πζραςα τυχαία από τον χϊρο και το ζμακα.
Ρεριςςότερθ διαφιμιςθ
Ρεριςςότερθ ςυμμετοχι του κόςμου.
Ρροτάςεισ για άλλου τφπου δραςτθριότθτεσ.
Ρροτεινόμενο κζμα ςυηιτθςθσ-προβλθματιςμοφ: Θ ςυμπεριφορά των εκιςμζνων και των απεξαρτθμζνων
προσ τουσ υπόλοιπουσ. Τι δικαιϊματα δίνουν οι ίδιοι ςτουσ υπόλοιπουσ. Ρ.χ. ςυνάδελφοσ-ςυνεργάτθσ που
ςτθρίηεται πάνω του ι άτομο που εκμεταλλεφεται το παρελκόν του και ςε φζρνει ςε 'δφςκολθ κζςθ'.
Σε γενικζσ γραμμζσ ιταν ικανοποιθτικά. Ικελα να υπάρχει ζνα γενικό φυλλάδιο για τθ δθμόςια υγεία.
Στισ αφίςεσ ζπρεπε να αναφερκοφν ςθμεία εντοπιςμοφ ςτο χϊρο τθσ νζασ παραλίασ, ςχετικά με τον τόπο
διεξαγωγισ του φεςτιβάλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5
Ραρατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι (ςκλθρό δίςκο) όλο το υλικό τεκμθρίωςθσ των
δράςεων (ενθμερωτικό υλικό, αφίςεσ, Δελτία Τφπου προςκλιςεισ ςε θμερίδεσ,
προγράμματα θμερίδων, φωτογραφικό υλικό).
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