GİRESUN İLİ DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR İLE MÜCADELE YEREL EYLEM PLANI (2019-2023)
STRATEJİK AMAÇ:
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SORUMLU KURULUŞ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019-2023

2.1- Okullarda rehberlik servisleri ve SHM'ler tarafından riskli öğrencilerin tespit edilmesi ve uygun desteğin
sağlanması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

2019-2023

2.2- 1.Basamak ve 2.Basamak sağlık kuruluşlarında davranışsal bağımlılık vakaları hakkında bilgilerin İl
Müdürlüğümüze gelmesinin sağlanması

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

2019-2023

İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdrlüğü

2019-2023

Yeşilay Cemiyeti
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019-2023

İl Emniyet Müdürlüğü

2019-2023

İl Müftülüğü
Giresun Üniversitesi

2019-2023

1.2-Öğrencilerin toplu halde bulundukları yerlerde (okul, yurt, gençlik merkezleri,gençlik kampları)
teknolojinin bilinçli etkin amacına uygun kullanımını içeren bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri(afiş,
broşür dağıtılması vb.)gençlere yönelik farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi..

3.1-İnternet ortamında çocuk istismarının önlenmesi özel hayatın gizliliğinin ihlali bildirimlerinin
Güvenli İnternet kullanımının
İl Emniyet Müdürlüğü
yapılması,cinsel istismar bildirimlerinin yapılması ,internet üzerinden yaşanılan problemleri iletme ile ilgili
sağlanmasında ihbar
adreslerin bilinirliğinin arttırılması. (www.ihbarweb.org.tr,www.vatandas.jandarma.gov.tr,siber@egm.gov.tr)
kanallarının tanıtımına
yönelik çalışmaların
3.2-Çocuklar gençler ve ailelere yönelik internette,sosyal medyada kimlik koruma,güvenli internet kullanımı ve
yürütülmesi
İl Emniyet Müdürlüğü
tehdit durumunda ihbar etme ,bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması.

Kumar bağımlılığını önleme
konusunda farkındalık
faaliyetleri ve eğitimlerin
yapılması

SÜRE

2019-2023

İnternet oyunu oynama
bozukluğu gelişme riski olan
bireylerin tespit edilmesi ve
önlem alınması

Çocukların ve gençlerin
bilişim teknolojilerini faydalı
kullanımlarının teşvik
edilmesi

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü

1.1-İlimiz genelinde bilişim teknolojilerinin internetin ve sosyal medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı
konusunda farkındalık amaçlı eğitim, program, stant kurulması gibi etkinliklerin düzenlenmesi.

4.1-Çocukların ve gençlerin aidiyet duygusu geliştirmek ,boş zamanlarını kaliteli etkin bir şekilde
planlamalarını sağlamak için spor ve sanatsal faaliyetlerde sosyoekonomik kısıtlılığı olan çocuklara imkan
sağlanması.
4.2- İl Sağlık Müdürlüğü,İl Müftülüğü ve Giresun Üniversitesi arasında yapılan Çocuk Hakları İşbirliği
Protokolünün etkin olarak devamlılığının sağlanması.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü

2.Kumar bağımlılığının etkileri üzerine bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve kumar bağımlılığının önlenmesine yönelik tutum geliştirilmesi, kumar oynama bozukluğu konusunda farkındalık çalışmaları yapılması.
5.1-Gençlere yönelik kumar bağımlılığının önlenmesi konusunda farkındalık amaçlı eğitim,program,seminer
vb.etkinliklerin düzenlenmesi.

Yeşilay Cemiyeti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

2019-2023

5.2-Kumar bağımlılığını önleme konusunda materyallerin (afiş,broşür,sunum vb) hazırlanması.

Yeşilay Cemiyeti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019-2023

5.3-Kumar bağımlılığını önleme konusunda öğrencilere yönelik eğitimlerin verilmesi.

Yeşilay Cemiyeti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2019-2023

5.4- Tüm topluma yönelik kumar bağımlılığının önlenmesi konusunda farkındalık (eğitim,program,seminer
yürüyüş,stant)etkinliklerinin düzenlenmesi.

Yeşilay Cemiyeti

İl Sağlık Müdürlüğü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

5.5-Üniversite öğrencilerine yönelik kumar bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmalarının
yapılması

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Yeşilay Cemiyeti

5.6-Sağlık kuruluşlarında, caddelerde, dolmuşlarda ve halka açık alanlarda "Davranışsal Bağımlılıklar" ile ilgili
afişlerin asılması

İl Sağlık Müdürlüğü

Yeşilay Cemiyeti

2019-2023

Valilik (BMİKK)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

2019-2023

Sağlıklı nesiller yetiştirmeye,
kumar ve diğer kötü
Kumar ve oyun bağımlılıklarını önlemeye, boş zamanların yararlı aktivitelerle doldurulmasına yönelik olarak;
alışkanlıklardan çocuk ve
sportif etkinlikler, halk oyunları, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması gençlerin katılımlarının
gençleri uzak tutmaya yönelik teşvik edilmesi.
aktivitelerin planlanması
STRATEJİK AMAÇ:

7

FAALİYETLER

Bilişim Teknolojileri,
İnternetin ve sosyal
medyanın bilinçli kullanımı
konusunda il genelinde
farkındalık faaliyetlerinin
yürütülmesi

STRATEJİK AMAÇ:

5

1-Bilişim Teknolojileri ve İnternetin bilinçli kullanımını sağlamak, bilişim teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek, bilişim teknolojileri ve internet kullanıcılarına güvenli hizmet
sunumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

2019-2023

3.Danışmanlık hizmeti veren birimlerin sayısının ve etkinliğinin artırılması, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren birimlerin sayısının ve etkinliğinin artırılması.

6.1-İnternet oyunu oynama bozukluğu ve kumar bağımlılığı konularında danışmanlık hizmetlerinin sayısının
Kurumların danışmanlık
arttırılması.
hizmetlerinin güçlendirilmesi 6.2-Patolojik kumar oynama davranışı ve internet oyun oynama bozukluğu açısından risk tespit edilen
öğrencilerin danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmesi.
Tedavi ve rehabilitasyon
7.1. Psikiyatri polikliniği olan hastanelerde internet oyun oynama bozukluğu ve kumar oynama bozukluğuna
hizmetlerinin güçlendirilmesi yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin verilmesi .

İl Sağlık Müdürlüğü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

2019-2023

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

2019-2023

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

2019-2023

