
INFORMAÇÃO • AÇÃO • EDIÇÃO

precisas e atualizadas

 INFORMAÇÕES
sobre álcool, tabaco e outras 

substâncias para informar suas 
decisões e conversas que tiver 

com outras pessoas.

do dia-a-dia

AÇÕES
que você pode realizar em sua 
casa, escola, comunidade ou 

local de trabalho para prevenir 
o uso indevido de substâncias e 

promover o bem-estar.

CONEXÃO
com profissionais, atividades e 
recursos de prevenção do uso 

indevido de substâncias. 

The Partnership oferece:



Seja você um pai, profissional de saúde, profissional de 
prevenção do uso indevido de substâncias ou membro 
da comunidade, The Partnership @drugfreeNH tem 
recursos para apoiar seus esforços na prevenção do uso 
indevido de substâncias e para promover o bem-estar 
na sua família, comunidade, escola ou local de trabalho. 

DESCUBRA recursos baseados em evidências para 
prevenir uma overdose.

ENCONTRE  informações sobre drogas, álcool e tabaco 
e orientações sobre como dar início a conversas 
importantes com os jovens sobre o uso de substâncias. 

OUÇA especialistas locais de NH promoverem a 
resiliência e o bem-estar no podcast The Power of 
Prevention (O Poder da Prevenção). Saiba como eles 
estão ajudando os jovens e outras pessoas a evitar o 
uso problemático de substâncias. 

ASSISTA a vídeos de conscientização sobre a prevenção 
e que apresentam formas de ajudar. 

SAIBA como apoiar os jovens em sua vida e ouvir seus 
pensamentos sobre a prevenção do uso de substâncias. 

CONECTE-SE com uma comunidade de prevenção 
sobre as últimas tendências e tópicos por meio das 
nossas reuniões, treinamentos e workshops virtuais e 
presenciais. 

NAVEGUE pelo site drugfreenh.org do The Partnership 
para encontrar: eventos, materiais, campanhas de 
mídia, oportunidades de networking e novos recursos 
especialmente adaptados para New Hampshire.

JUNTE-SE ao The Partnership @drugfreeNH para 
colaborar, comunicar e coordenar ao lado das pessoas 
que estão assumindo a liderança para prevenir o uso 
indevido de substâncias e promover o bem-estar em 
New Hampshire. 
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