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� Campanyes en els mitjans de comunicació
 per a reduir els accidents de trànsit
 provocats per l’alcohol.

� Campanyes mediàtiques
 per a reduir el consum de drogues
 entre els joves.

� Les «Comunitats que cuiden» son efectives
 per a prevenir i reduir les pràctiques de risc
 dels joves problemàtics.

� Intervencions per a reduir l’abús d’alcohol,
 l’ús de cànnabis i el consum de qualsevol
 substància fonamentades en millorar les habilitats
 per a la vida i evitar la influència social negativa.

� Tallers escolars puntuals
 merament informatius
 per a prevenir i reduir l’ús
 d’alcohol i altres drogues.

� Programes participatius (discussions, rol playing, etc.),
 especialment si les destinatàries son consumidores.
� Programes multicomponent per a reduir l’abús d’alcohol.
� Prevenció entre iguals amb referents (líders) positius.
� Programes per a reduir el bulling i la victimització
 fonamentats en la participació activa i d’una duració
 sostinguda en el temps.

� Programes puntuals per a reduir el consum
 de tabac, alcohol, cànnabis i altres drogues.
� Campanyes mediàtiques amb combinació
 de tallers escolars per a reduir el consum de tabac.
� Sessions de reforçament d’accions puntuals.

� Programes multicomponent comunitaris
 per reduir les agressions, accidents i l’ús irresponsable
 d’alcohol en locals d’oci nocturn.
� Referents positius i mentoratge
 per a prevenir el consum d’alcohol en joves.

� Campanyes reactives i accions NIMBY
 contra el consum d’alcohol, cànnabis
 i altres drogues.

� Intervencions comunitàries
 per a reduir el consum d’alcohol de risc.

� Intervencions per a reduir el consum
 d’alcohol i altres drogues.

� Programes multicomponent de llarga durada
 per a reduir el consum de tabac,
 alcohol i altres drogues.

� Intervencions orientades a les famílies, els joves
 i ambdós col·lectius per a prevenir el consum
 de cànnabis i d’alcohol.

� Apoderament de les famílies mitjançant les
 formacions contínues per a reduir pràctiques de risc.

� Intervencions per a modificar
 les pràctiques de risc associades
 al consum d’alcohol i cànnabis.

� Promoció del consum sensat d’alcohol
 per a reduir els accidents de trànsit.

� Eliminar els gots de vidre per a prevenir ferides.
� Dispositius de verificació d’edat.
� Campanyes en els mitjans de comunicació 
 per a reduir l’abús d’alcohol.
� Intervencions basades en la informació
 per a que les persones usuàries d’oci nocturn
 desisteixin de consumir drogues.

� Formació a professionals de l’oci nocturn
 sobre la dispensació responsable d’alcohol.
 Contínua i amb suport actiu.

� Intervencions basades en la informació
 per a que les persones usuàries d’oci nocturn
 desisteixin de viatjar amb conductores èbries.
� Programes per a potenciar el consum responsable
 d’alcohol.
� Mecanismes de bloqueig del cotxe quan es vol
 conduir sota els efectes del alcohol.

� Mentoratge per a prevenir
 els consums d’alcohol.

� Tàctiques d’espant
 i missatges basats en la por.

� Visites domiciliàries per a realitzar seguiment continu
 en famílies de baixos ingressos i/o monomarentals
 amb menors de 16 anys en situació de risc.

� Mentoratge per a prevenir
 els consums de drogues.
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