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Contacto com jovens consumidores de drogas ou em alto risco Em 2006, através
do seu serviço externo, os trabalhadores
da Smart Youth deslocaram-se a diversos
lugares de concentração de jovens (salas
de karaoke, parques, campos de desporto,
Portas do Cerco, etc.), para lhes prestar
o serviço de exame físico in loco,
d e s e n v o l v e n d o  a s  a c ç õ e s  d e
sensibilização e de aconselhamento. Além
disso, os trabalhadores também
procuraram conhecer as necessidades
destes jovens para a realização de
acompanhamento individual. Ao  longo
do ano foi contactado um total de 1.153
pessoas/vezes.

Acções em 2006

Balcão de informação instalado em locais
de diversão nocturna

(1)    Exame físico in loco: Instalar postos de serviço para prestar o serviço de exame
        físico, simples e imediato, a jovens que gostem de vaguear pelas ruas à noite,
        e sensibilizá-los sobre os danos da toxicodependência;

(2)     Aconselhamento e transferência: Prestar serviços de aconselhamento eransferência
        aos utentes e seus familiares;

(3)   Actividades sócio-recreativas: Organizar regularmente diversas actividades
      sócio-recreativas consoante os interesses e necessidades dos jovens, entre
      outras, acampamento, montanhismo, treino ao ar livre, trabalhos manuais,
         formação para voluntários, etc.; participar irrgularmente em diversas actividades
        comunitárias.

Tendo em conta o facto de a discoteca
e a sala de karaoke serem lugares onde
os jovens contactavam facilmente com
drogas, os trabalhadores da instituição
deslocaram-se a estes lugares para
observar e conhecer a situação real do
abuso de drogas por parte de jovens. Em
11 de Abril de 2006, estiveram, pela
primeira vez, presentes a um Party em
Moulin Rouge, onde prestaram o serviço
de exame físico e de educação sobre o
abuso de  drogas .  Mais  tarde ,
desenvolveram acções de sensibilização junto dos jovens em clubes nocturnos após
obtido o consentimento dos responsáveis destes. A título de exemplo, com o apoio
do responsável de um salão de karaoke na zona central de Macau, foi instalado um
balcão de informação anti-drogas à entrada daquele salão de karaoke.

Prestação de serviços em locais de diversão nocturna

Serviço externo

Promoção do serviço nocturno

Outros serviços prestados:
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Em 2006, a instituição organizou diversos cursos de interesse e jogos de bola,
incluindo o curso de boxe, curso de ilusionismo, curso de Hip Hop, curso de beleza,
curso de DJ, jogo de basquetebol, etc. um total de 109 pessoas participaram nestas
actividades. A instituição esperava, através do desenvolvimento destas actividades,
alargar o horizonte dos jovens, cultivar neles o interesse individual e estimulá-los
a participarem em mais actividades benéficas à saúde física e psicológica.

Curso de Disk Jockey Curso de Hip Hop

(3) Educação comunitária
Em 2006, para que mais pessoas pudessem prestar atenção ao problema sobre o
abuso de drogas por parte de jovens, a instituição organizou uma série de acções
de sensibilização para pessoas de diversas camadas sociais.

Em 19 de Novembro, a Smart Youth organizou o “Workshop sobre o Afastamento
de Drogas” principalmente para assistentes sociais e trabalhadores das instituições
de tratamento da toxicodependência, tendo por objectivo permitir aos participantes
conhecerem mais profundamente os efeitos do abuso de drogas sobre a juventude.

Convite aos deputados à AssembleiaLegislativa
para se inteirarem da situação doconsumo
de drogas entre jovens além das fronteiras

Apresentação do trabalho aos deputados à
Assembleia Legislativa

C
onfraternidade C

ristã V
ida N

ova de M
acau - Sm

art Youth

(2) Actividades desportivas

Na noite de 9 de Dezembro foi organizada uma actividade intitulada “Inspecção in
Loco para se inteirar da situação do consumo de drogas além das fronteiras entre
os jovens de Macau”, tendo sido convidados deputados à Assembleia Legislativa
para se deslocarem às Portas do Cerco para se inteirarem da situação real na matéria.
Na mesma ocasião, além de se apresentar aos deputados e seus representantes o
trabalho da instituição, também se procedeu à instalação imediata de um balcão de
informação anti-drogas no local, à distribuição de materiais publicitários e à prestação
do serviço de exame físico in loco. Os deputados que estiveram presentes nesta
actividade nocturna foram Ng Kuok Cheong, José Maria Pereira Coutinho, Iong
Weng Ian e Leong On Kei, com quem os trabalhadores da instituição trocaram
opiniões na reunião que se realizou após a inspecção.












































