OSNOVNE INFORMACIJE V ZVEZI Z USTANOVITVIJO LAS-a
Ideja o ustanovitvi LAS-a v Občini Šentjur je prišla od Zavoda za zdravstveno varstvo Celje,
kjer nas je k sodelovanju povabila Koordinacijska skupina LAS-a, ki jo vodi gospa Nuša
Konec Juričič.
Ustanovitev LAS-a je bila na Šentjurskem potrebna že zaradi same koordinacije dela
posameznih društev oz. ustanov ter zaradi širjenja dobrih del oz. nalog v okviru programa
LAS-a.
Osnovne naloge in cilji LAS-a so zlasti:
- usklajevanje dela ustanov, organizacij, strokovnjakov z različnih področij, posameznikov
ter interesnih skupin pri preprečevanju zasvojenosti v občini,
- priprava, izvajanje in vrednotenje planov in akcijskih načrtov na področju preprečevanja
zasvojenosti,
- priprava in izvedba raziskav oziroma analiz stanja glede uporabe in zlorabe dovoljenih in
prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti,
- razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje programov s področja preventive,
zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, zdravljenja in socialne obravnave,
- sodelovanje z organi pregona pri preprečevanju ponudbe drog,
- informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva o problematiki drog in zasvojenosti,
- povezovanje z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji,
- druge naloge na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so v skladu z operativnim planom
dela.
Po programu dela za leto 2007 so bili sprejeti naslednji programi, ki se bodo izvajali v občini
Šentjur in sicer:
- Predavanja v zvezi z zasvojenostjo po OŠ za učence in starše
- Vprašalnik in analiza za raziskavo stanja zasvojenosti v občinah Šentjur in Dobje
- Psihosocialna pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim v stiski
- Raziskava ESPAD 2007 o alkoholu in ostalih drogah med šolsko mladino – vključeni
dijaki prvih letnikov celjskih srednjih šol
- Mladim prijazne točke
- Šola za starše – naučimo se uspešno obvladati stres
- Preventivne delavnice za mladostnike – biti varen pred drogami, zlorabami in
samomorom
- Kako postanem jaz
- Zdrav način življenja
Zgoraj navedeni programi bodo potekali preko Območnega združenja rdečega križa
Šentjur, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Mladinskega sveta Šentjur, Ljudske
univerze Šentjur, Družinskega instituta bližina, Zavoda ETNO- EKO in Centra za socialno
delo Šentjur.
LAS šteje 12 članic oz. članov, in sicer:
1. Milena Senica Verbič,dr. med.,predsednica
2. Judita Methans Šarlah, Občina Šentjur, namestnica predsednice
3. Alenka Švegler, Center za socialno delo Šentjur, članica
4. Katja Valenčak, Šolski center Šentjur, član
5. Marko Tuhtar, Mladinski svet Šentjur, član
6. Tanja Gobec, Zavod ETNO-EKO, član
7. Stanka Tanšek, Osnovna šola Planina pri Sevnici, članica
8. Lara Žmaher, Razvojna agencija Kozjansko, članica
9. Jelka Godec, Ljudska univerza Šentjur, članica
10. Slavko Slejko, OZRK Šentjur, član
11. Sabina Žogan, Zdravstveni dom Šentjur, članica
12. Smilja Vončina, Občina Šentjur, članica

Zunanji sodelavki:
1. Nuša Konec Juričič, Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
2. Veronika Jazbec, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
Celje.
Op.
Nekaj informacij o ustanovitvi LAS-a je objavljenih tudi na spletni strani Občine
Šentjur, v kolikor pa bi želeli še več informacij pa lahko pokličite na tel. 031/ 794-189
Andreja.
Kontaktna oseba za LAS
Andreja Tisel

