PREDSTAVITEV PROGRAMA
DrogArt Svetovalnica je namenjena ljudem, ki imajo težave
zaradi uporabe klubskih drog in njihovim bližnjim. V svetovanje
se lahko vključijo uporabniki, ki imajo občasne ali stalne
zdravstvene ali psihične težave, povezane z uporabo klubskih
drog. Pristopi svetovanja temeljijo na konceptu zmanjševanja
škode, program torej ni tipičen v abstinenco usmerjen program,
temveč z raziskovanjem in soustvarjanjem rešitev pomagamo
uporabniku zmanjšati škodo zaradi uporabe drog.
Svetovanje so v letu 2016 izvajale:
- Mina Paš, dr.med.
Integrativna relacijska psihoterapevtka
- Anja Mihevc, univ.dipl.soc.ped.
Specializantka transakcijske analize
- Vanina Urh, univ.dipl.filoz.
Specializantka relacijske psihoterapije

MERILA USPEŠNOSTI PROGRAMA
Glavno merilo uspešnosti programa je stopnja doseženosti ciljev,
ki si jih uporabnik, skupaj s svetovalcem/terapevtom zastavi na
začetku svetovalnega programa.
Za oceno uspešnosti programa pa služijo tudi spremembe
sledečih postavk, ki jih primerjamo na začetku svetovalnega
procesa in ob zaključku prve stopnje:

1. Zaposlitveni status (sprememba zaposlitvenega statusa je
lahko eden izmed kriterijev zmanjševanja škode za uporabnika)
2. Pogostnost in količina uporabe drog
3. Težave, ki jih ima zaradi uporabe drog
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4. Način uporabe drog (snifanje, injiciranje...)
5. Souporaba pribora za uporabo drog
6. Testiranje na HIV/hepatitis in status
7. Splošno počutje
8. Ocena stopnje dosege ciljev

PRIKAZ REZULTATOV
V letu 2016 je bilo v program osebnega svetovanja vključenih 73
uporabnikov, od tega 15 takšnih, ki so bili vključeni v enkratno
osebno svetovanje in niso želeli kontinuirane vključenosti.
Ostalih 58 je vstopilo v program svetovalno terapevtske
obravnave, od tega je bilo 40 moških in 18 žensk, kar znaša 2/3
moških in 1/3 žensk.
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Najmlajši uporabnik je bil star 16, najstarejši pa 45 let.
Povprečna starost uporabnikov je 30 let.

2/5

Zaposlitveni status
15 uporabnikov je bilo brezposelnih oz. brez rednih dohodkov, 6
uporabnikov je brezposelnih z dohodki, 24 zaposlenih oz. s
stalnimi dohodki, 11 se jih je šolalo; za 2 uporabnika ni bilo
podatkov. Ta podatek kaže na značilnost ciljne populacije, ki ji je
namenjen naš program, ki je, da gre večinoma za uporabnike, ki
delajo ali se še šolajo.
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Šola
Zaposlen

ZAKLJUČEK PROGRAMA V LETU 2016
Kot uspešen zaključek programa šteje, da so bili cilji, ki si jih je
uporabnik skupaj s svetovalko postavil ob vstopu v program,
doseženi.
21 uporabnikov je bilo ob koncu leta 2016 še vedno vključenih v
svetovalni program.
12 uporabnikov je do konca leta 2016 uspešno zaključilo
program.
18 uporabnikov je program predčasno zaključilo.
3 uporabniki so bili v svetovanje vključeni le enkrat.
4 jih je bilo vključenih v psihoterapevtsko obravnavo.
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GLAVNA DROGA, ZARADI KATERE JE UPORABNIK
PRIŠEL PO POMOČ
16 uporabnikov kot drogo, ki jim povzroča največ težav navaja
kokain in heroin (10).
8 uporabnikov kot drogo, ki jim prav tako povzroča veliko težav
navajajo nove psihoaktivne substance (predvsem 3mmc).
3 uporabniki so želeli zmanjšati ali prenehati z uporabo THC.
5 uporabnikov je prišlo v program zaradi težav s klubskimi
drogami.
3 uporabniki so imeli težave z GHB-jem.
4 uporabniki so se v program vključil zaradi alkohola.
2 sta bila vključena zaradi zdravil,
2 sta se vključila zaradi težav s psihadeliki ali težko psihadelično
izkušnjo.
3 so se vključili z namenom vzdrževanja abstinence.
2 sta prišla zaradi drugih težav.
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