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 2017 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
- Maša Martić, mag. zak. in druž. študij

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:
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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
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 2017 je bilo v program osebnega svetovanja vključenih 83
uporabnikov, od tega je bilo 19 takšnih, ki so prišli le po enkraten
nasvet in niso želeli kontinuirane vključenosti.
Ostalih 64 je vstopilo v program svetovalno terapevtske
obravnave, od tega je bilo 41 moških in 22 žensk ter 1 par, kar
znaša 2/3 moških in 1/3 žensk.
Najmlajši uporabnik je bil star 14, najstarejši pa 46 let.
Povprečna starost uporabnikov je 30 let.
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ZAPOSLITVENI STATUS
Spodnja tabela kaže na status vključenosti uporabnikov v
program svetovanja. 25 jih je bilo zaposlenih, 17 se jih je šolalo,
16 jih je bilo brez dohodkov, 5 pa jih je kljub brezposelnosti imelo
dohodke. 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.

Zaposlitveni status

25

17

16

5
ZAPOSLEN

SE ŠOLA

BREZPOSELN Z DOHODKI
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BREZPOSELN BREZ
DOHODKOV

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.
Zelo veliko jih je v letu 2017 uspešno zaključilo program (18),
prav tako so še vedno vključeni v svetovanje ali psihoterapijo
(29), kar lahko beležimo kot uspešnost programa (ki je kar 73%).
8 jih ni doseglo ciljev oz. so predčasno zaključili, 9 pa se jih je
vključilo le enkrat.

Vključenost
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ZAKLJUČIL DOSEGEL CILJE

PSIHOTERAPIJA

GLAVNA DROGA, ZARADI KATERE JE UPORABNIK
PRIŠEL PO POMOČ
V letu 2017 se je v program svetovanja vključilo 17 posameznikov zaradi
kokaina, sledi mu vključenost zaradi trave (13 vključenih). 8 jih je bilo
vključenih zaradi zaradi vzdrževanja abstinence, 7 zaradi uporabe klubskih
drog, 6 zaradi heroina, 5 zaradi alkohola. Po trije uporabniki so prišli zaradi
psihadelikov ali težke psihadelične izkušnje ali uporabe NPS jev. 1
uporabnik je bil vključen zaradi uporabe GHB.

Droga
DRUGO (VZDRŽEVANJE ABSTINENCE, ZA DRUGE)
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KLUBSKE DROGE (AMFETAMIN, MDMA)
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