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0,0 Pasaportea kanpaina Espainiako Don Bosco Gazte Zentroen Konfederazioaren
ekimena da, osasunerako hezkuntzaren esparru barrukoa. 13 eta 17 urte arteko gazteei zuzenduta dago, bereziki bazterkeria arriskuan edo egoeran dauden gazteei, izan
ere, gazte hauen ezaugarri soziodemografikoak direla eta, bereziki zaurgarriak dira
drogen kontsumoaren eta adikzioen aurrean.
Kanpaina honen helburu nagusia adingabekoen tabakoaren kontsumoaren aurka borrokatzea da, horretarako, hezkuntza eta prebentzioa erabiliz. Tabakoaren kontsumoaren eta neurrigabeko kontsumoaren ondorioen inguruan informazioa eman eta
sentsibilizatzea lortu nahi da, aldi berean gizarte bitartekarien eskura jarrita prebentzioa lantzeko tresna eta prestakuntzak.
Kanpaina honetan aurki daitezkeen materialak eta informazioa ezin hobeak dira
bitartekariek gazte zentro eta elkarteetan garatzen duten hezkuntza lanerako,
pertsonaren garapen integralerako astialdirako eta aisialdirako benetako aukera
hezigarriak eskaintzen baitituzte.
Elementu erakargarri eta berritzaile gisa,
Don Bosco Konfederazioak mugikorrerako
aplikazio bat diseinatu du.
Horren bidez, modu erakargarri eta berritzailean kanpaina honekin gazteek lortutako gaitasunak eta ezagutza-maila
erakutsi nahi dira.
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ZERGATIK DA BEHARREZKOA TABAKOAREN KONTSUMOA
SAIHESTEKO KANPAINA BAT EGITEA?
Soberan frogatu egin da hainbat azterlanetan, komunikabidetan, inkestatan eta argitalpenetan tabakoa kontsumitzen hasteko adina 1-4 urte ingurukoa izaten dela. Izan
ere, pertsona gehienek uste dute aldian behingo kontsumo horrek ez duela eragin
kaltegarririk osasunerako, baina hori ez da egia.
Tabakoa osasunarentzat kaltegarriak diren beste substantzia batzuk kontsumitzearen aurreko pausua denez, beharrezkotzat jotzen da prebentzioa eta gazteen ingurunea lantzea.
Tabakoa gehien kontsumitzen den bigarren droga da eta gizartean onartuta dago.
Deigarria da horrek suposatzen duen arriskuaren axolagabekeria. Ondorioz, kontsumo hauen inguruan sortu diren mitoak gezurtatu behar dira eta lotuta daramatzaten
arrisku eta kalteak ezagutzera eman behar dira.
Tabakoa kontsumitzeak osasun fisiko, mental eta sozialerako arriskua dakar eta, horrez gain, helduaroko mendekotasun posibleen faktore argia da.
Horrez gain, ondorioz fisikoak ditu (gaixotasun onkologikoak, arnas- eta bihotz-gaixotasunak, dastamena
eta usaimena galtzea, mihia eta hortzak pigmentatzea,
laringitisa, afonia, etabar.) eta baita psikologikoak (depresio eta antsietate maila altuagoa). Gainera, kontuan hartu behar dira tabakoaren ondorioak harreman
sozialei eta portaerei dagokienez (izaerari eragiten dio,
esaterako, asaldura, sentsibilitate afektiboa, etabar).
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GURE KONPROMISOA
Proposamen honen jatorria da gazteen prebentzio beharrei erantzuna emateko beharra, gazteei informazio objektiboa helarazteko eta euren osasun ohiturak hobetzen
laguntzen dieten jarduera ludiko-hezigarriak eskaintzeko, hartara gazteen eta euren
ingurukoen bizi kalitatea hobetuta.
Gizarte osoari dagokio adingabeen aldetiko tabakoaren kontsumoak dakartzan
osasun eta gizarte arriskuen inguruko kontzientzia hartzea, adingabeen organismoa
eta nortasuna garapen betean daudela kontuan hartuta.
Don Bosco Konfederazioan badakigu gazte guztiek ez dituztela lotzen tabakoaren
kontsumoa eta ongi pasatzea. Gazte askok astialdiaz gozatzeko beste modu batzuk
ezagutzen eta baliatzen dituzte, besteak beste: kirola egitea; mendira joatea; antzerki, musika edo aisialdi taldeetan parte hartzea; elkarteekin lankidetzan aritzea, etab.
Hala ere, gazte asko ez dira ohartzen tabakoaren kontsumoak banakako mailan zein
gizarte mailan dakartzan arriskuez. Horrekin batera, zenbaitetan, prestaketa falta zaie erabaki autonomoak hartzeko, gizarte trebetasun gutxi dituzte, autoestimu
baxua, etab.
Baldintza horiek gure helburua justifikatzen dute, gure xedea ez baita bakarrik sentsibilizazio kanpaina bat eskaintzea, baizik eta informazio hori aisialdi, jostaketa eta
sozializazio alternatibekin osatzea.
Hainbat abantaila ditugu gure alde, gazteen aisialdirako alternatiba jarduerak garatzen dituzten erakundeak baikara. , Informazioa ingurune eta errealitate berean bizi
diren baina apur bat helduagoak diren gazteen bitartez helarazten denean, entzutea
errazten da eta informazio hori hobe onartzen dute.
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BESTE ERAKUNDE ETA BITARTEKARI BATZUEI
IREKITAKO PROGRAMA
Kanpaina hau gazteen eta haien gaitasun eta potentzialaren ikuspegi positiboa duten
elkarte eta erakunde guztien eskura egongo da. Materialak programaren web orrialdean daude prebentzioa landu nahi duten erakundeek erabil ditzaten.

PREBENTZIOAREN ALDEKO
GAZTE ZENTROAK ETA ERAKUNDEAK
Salesianoek eta María Auxiliadoraren Alabek San Juan Boscoren eta Santa María
Mazzarelloren hezkuntza proiektua eguneratzen dute. Gazte zentro salesianoetan
ahalegin handia egin da oratorioak eta gazte zentroak konfiguratzeko astialdiko
hezkuntzarako egitura gisa, gazteen interesa pizteko eta euren hazkunde pertsonalean parte har dezaten lortzeko gaitasunarekin..
Gure hezkuntza proposamena pertsona erdigunean jartzen duen hezkuntza batean
oinarritzen da, gazteen eta hauen gaitasunen ikuspegi positiboa mantenduta, pertsona bakoitza den moduan onartuta –bere arazo, itxaropen eta helburuekin–, desberdintasunak integratzen lagunduta, hazkunde pertsonala zainduta, gazteen bizi
proiektua sustatuta, errealitatea gainerakoekin partekatuta eta gizartearen eta Elizaren barruan protagonismoa aurkitzeko eta bizitzaren zentzua bilatzeko ahalegina
eginda.
Don Bosco Konfederazioa, Gazte Federazio eta Zentro salesianoekin batera, haurtzaro eta gaztaroaren defentsan eta sustapenean lan egiten duen elkartea da, bereziki
bazterkeria arriskuan dauden haur eta gazteen alde, betiere gazteen protagonismoa
eta Don Boscoren hezkuntza estiloa ardatz hartuta.
Jarduera horiek gazte zentro eta elkarteek gauzatzen dituzte, tokiko mailan, eta federazioek, autonomia erkidego mailan.
Gure ustez, prebenitzea da gazte bakoitzak bere potentzial guztia garatzeko behar
dituen baldintza egokiak sortzea. Halaber, prebentzioak balio du ere dagoeneko arris-
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ku eta abandonu egoeren ondorioak sufritzen dituzten gazteak berreskuratzeko ere.
Are gehiago, prebentzioa da gazte hauengan oraindik ere bizirik dauden energiak pizteko modurik onena, hartara kalte are handiagoa saihestuta.
Prebentzioa hainbat gizarte sareren bitartez baliatzen da, auzoan, eskolan eta gainerako erakundeetan.
Zalantzarik gabe, gaur egungo kulturaren adierazpenak astialdiaren bitartez bideratzen dira eta astialdi horren inguruan antolatzen dira ere bizitza pertsonala eta
soziala. Gazteek bereziki denbora librean eta aisialdian aurkitzen dute autoerrealizaziorako eta haien nortasuna erakusteko aukera. Ondorioz, aisialdi osasuntsurako
alternatibak eskaini nahi ditugu.
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BITARTEKARIEN EGINKIZUNA
Kanpaina honetan, bitartekarien eginkizuna oso garrantzitsua da, haien esku egon
baitira “0,0 Pasaportea” aplikazioari buruzko erabakiak eta horren diseinua eta erabilera. Haiek errealitate ezberdinak ezagutzen dituzte, eta, beraz, haien ikuspuntua,
esperientzia eta ezagutza berebizikoak izan dira kanpaina, materialak eta jarduerak
garatzeko orduan.
Aplikazio mugikorraren erabileraren eta kanpainako gainerako ekintzen bitartez, tabakoaren kontsumo goiztiarra eta neurrigabeko kontsumoa prebenitu nahi dira, jarraian adierazitako alderdiak:
•
•
•
•

Drogen eta hauen ondorio kaltegarrien inguruko informazioa zabaltzea.
Aisialdi osasungarrirako alternatibak ezagutzera ematea.
Tabakoarekin lotutako mitoak gezurtatzea.
Kontsumoa bultzatzen duten faktoreak identifikatzea eta erresistentzia eta
errefusatze gaitasunak garatzea, horretarako autonomia pertsonala eta erabakiak hartzeko gaitasuna sustatuta.
• Norbanakoaren gaitasunerako eta gizarte interakziorako trebetasun generikoak
garatzea.
Horretarako, beharrezkoa da informazio eguneratua, zuzena eta egiazkoa izatea.
Gazteek tabakoaren kontsumoaren eraginaren eta horren arriskuen berri izan behar
dute. Era berean, erabaki autonomoak hartzeko gaitasuna areagotu behar da, horretarako autoestimua, gaitasun kritikoa, tolerantzia, sormena, jarrera positiboa, frustrazioari aurre egiteko gaitasuna eta abar landuta.
Pentsatzen dugu informazio hori erabilgarria izango dela gazteek eta adingabeek
bitartekarien bidez jasotzen badute, hartzaileek informazio hori jasotzeko orduan
haien arteko harremana lantzeko pentsatuta baitago.
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PROGRAMAREN MATERIALAK ETA HORIEK NOLA ERABILI
0,0 Pasaportea kanpaina material hauen laguntzarekin garatzen da:
0,0 PASAPORTEA APLIKAZIOA
Mugikorretarako eta Android tabletetarako aplikazio bat da. Tresna horren helburua ez da bakarrik
Gazte Zentroetako bitartekariek erabiltzea, baizik
eta gazteek ere haien kabuz banaka edo taldean
erabiltzea denbora librea dutenean. Aplikazioa diseinatzeko nerabeek, bitartekariek, hainbat profil
profesionalek eta gurasoek osatutako talde baten
laguntza jaso dugu.
PROGRAMAREN WEB ORRIALDEA
Barne ditu kanpainaren helburuen azalpena, deskargatzeko materialak, aplikaziorako jarraibideak eta gainerako intereseko informazioa.
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GIDA
Kanpainaren planteamendua azaltzen du, Don Bosco Konfederazioaren prebentzioren aldeko lanaren esparruan, eta baita kanpainaren xede eta helburuak eta hura
osatzen duten materialen azalpena ere.
MATERIAL DIDAKTIKOAK
Bitartekariek tabakoaren kontsumoaren prebentzioa adingabeekin lantzeko material lagungarria dira. Dinamika horiek saio batean edo gehiagotan landu daitezke.
Material hauek bitartekariek egokitzea gomendatzen dugu, horien hartzaileen errealitate jakinaren arabera.
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Material hau Don Bosco konfederaziak egin du, Pasaporte 0,0 programaren parte bezala,
Osasun hezkuntza ildoaren barne, Gema Aonso Diego aren kolaborazioarekin, Psikologian
graduatua eta Oviedo unibertsateko Osasun Psikologia Orokorra masterra, Kantabriako unibertsitateko tabakismo masterra, eta gaur egun, bestelako substantziak batzuengatik tratamenduan dauden pertsonen tabakismoaren tratamenduan doktoregai.
Orientatzeko baliabide gisa sortu da, beraz, hori erabiliko duten gizarte eragileen esperientzia
eta ekarpenak jasotzeko irekita dago. Emandako informazioa eta dinamikak prebentziorako
lanean erabilgarriak izatea espero dugu. Era berean, gazte boluntarioek bizi-osasuntsua sustatzeko egiten duten lana eskertu nahi dugu.

www.pasaporte00.org

Laguntzailea:

