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ZDRAVJE KOT DRUŢBENI PROJEKT KVALITETE
ŢIVLJENJA
Miroslav Luci1

Zdravje postaja druţbeni projekt kvalitete ţivljenja in druţbenih vrednot.
Pojmovanje zdravja in aktivnosti zanj se prenašajo z nivoja posameznika in
njegovega nezdravega ţivljenja na nivo "rizične druţbe" oz. "rizičnih"
druţbenih procesov, odnosov in dejavnikov: uničevanje naravnega okolja,
konfliktni odnosi, brezposelnost, socialna dezintegracija, revščina, slabe
bivalne in delovne razmere.
Mesto predstavlja z vidika ohranjanja in varovanja zdravja občanov
optimalno lokalno skupnost, ki razpolaga s številnimi izvori, pomembnimi
za zdravje. Če jih bomo znali usmeriti v zdravju naklonjeno politiko, potem
bo ta protiuteţ "rizičnim" druţbenim procesom, ki proizvajajo potrebo po
odvisnosti od drog, zadosti močna.
Tu se začnejo naše naloge in predvsem vsi skupaj, ki v mestu ustvarjamo
pozitivna sredstva, lahko doseţemo, da odvisnosti od drog ne bodo stil
ţivljenja.

1

Miroslav Luci, dr. med., ţupan Mestne občine Ptuj.
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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PTUJ: ALI JE PTUJ
MESTO, KI NE ŢELI NEDOVOLJENIH DROG?
Bojan Šinko2

Leta 1993 je Ptuj postal mesto, ki je organiziralo lokalno akcijsko skupino
za preprečevanje zasvojenosti z ţeljo po dejavnostih, ki bi mladim
omogočale ţivljenje brez zasvojenosti. Skupinica ljudi se je podala na pot,
ki je bila polna trnja in kamenja, saj so mladi, otroci in mladostniki, ki so
sledili svojim „odraslim vzornikom‟, izkoriščali svoj prosti čas predvsem s
čašami alkoholnih pijač. In zakaj bi drugače?
LAS je videl zelo dobro moţnost delovanja z vključitvijo v projekt Ptuj zdravo mesto, ki je imel podporo mestnih oblasti. Vzporedno je potekalo
več dejavnosti, ki so nujno bile povezane. Natisnili smo zloţenko,
namenjeno vsem mladim. Izobrazili smo mentorje na vseh mestnih in
primestnih šolah, ki naj bi delali v vseh skupinah predvsem z učenci šestih,
sedmih in osmih razredov osnovnih šol. Sočasno so na vseh šolah potekale
okrogle mize za starše na temo tako odvisnosti kot vloge druţine pri
izoblikovanju ustvarjalne in dobre samopodobe otrok ter tudi pri
izkoriščanju prostega časa za osebnostno rast na zdrav način. Vrstila so se
tudi predavanja za starše v vseh VVZ in osnovnih šolah na to temo.
Spodbujali smo vse ustvarjalne in druge prostočasne dejavnosti mladih,
podpirali odpiranje lokalov, namenjenih predvsem mladim, kjer ni
dovoljeno kajenje in točenje alkoholnih pijač, aktivni smo bili v lokalnih
medijih ...
Zavestno smo se določili, da je torišče našega dela predvsem v povezovanju
vseh dejavnosti, ki jačajo tako pozitivno vlogo druţine kot tudi pomagajo
pri oblikovanju dobre samopodobe otrok in mladostnikov, a tudi omogočajo
in spodbujajo ustvarjalno in predvsem iz vseh vidikov zdravo izkoriščanje
prostega časa tako otrok kot mladostnikov.

Mag. Bojan Šinko, spec. klin. psih., vodja Dispanzerja za mentalno zdravje JZ
ZD Ptuj in predsednik LAS Ptuj.
2
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In rezultati? Ptuj je še vedno eno izmed redkih večjih slovenskih mest (če ne
edino), kjer se sicer kadi trava, heroinske scene pa ni, saj si je Ptuj ne ţeli.

PTUJ - ZDRAVO MESTO: NAREDITE KORAK VEČ ZA
SVOJE ZDRAVJE!
Maja Erjavec3

»Naredite korak več za svoje zdravje!« je sporočilo, ki smo ga v Zdravem
mestu zapisali kot vodilo, izoblikovano v strategiji "Zdravje za vse do leta
2000".
UVOD
Mesto Ptuj se je evropskemu gibanju zdravih mest pridruţilo leta 1993. Ţe
pred več kot 2000 leti je nekdo postal ob ugodnem prehodu prek Drave in
sklenil, da bo ostal. Mesto je z ţeljo, ohraniti zgodovinsko zakladnico in
kvalitete zdravega mesta, spoznalo, da je potrebno te zaklade ohraniti in
narediti korak naprej. Na podlagi teh izhodišč je bil sprejet politični konsenz
o oblikovanju razvojnega projekta, ki ga na kratko predstavljamo po
naslednjih področjih delovanja:
 organizacijska struktura projekta,
 cilji, strategija,
 vsebina,
 problemi.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTA
Sedeţ projekta in projektne pisarne je organiziran v okviru Oddelka za
druţbene dejavnosti Mestne občine Ptuj. Projektni svet je sestavljen iz 21
članov, preko katerih je oblikovana mreţa projektnih sodelavcev, ki delujejo
na tehle področjih: varstvo okolja, mladi in preventiva ter zdravstvo.

3

Maja Erjavec, dipl. soc., koordinatorka projekta Ptuj - zdravo mesto pri Mestni
občini Ptuj.
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CILJI, STRATEGIJA
Aktivnosti projekta so usmerjene na štiri osnovna operativna področja:
strokovna dejavnost projekta, strokovne povezave in strokovno
izobraţevanje ter zagotavljanje javnosti projekta. Omenjena področja bodo
izpolnjevala tele cilje:
a) promocija zdravja s posebnim poudarkom na sodelovanju z vzgojnovarstvenimi in vzgojno-izobraţevalnimi organizacijami (dolgoročni cilj),
b) promocija zdravja v lokalni skupnosti z namenom, da zaradi izraţene
potrebe pride do zahteve po oblikovanju celovite politike razvoja v
mestu, ki bo upoštevala skrb za zdravje in kvaliteto ţivljenja
(srednjeročni cilj),
c) razreševanje perečih problemov, ki kratkoročno ali dolgoročno ogroţajo
zdravje in kvaliteto ţivljenja (kratkoročna naloga).

VSEBINA (delovni program v letu 1997)
1. Strokovna dejavnost projekta:
Strokovna dejavnost projekta bo usmerjena v izvajanje strokovno
izvedbenih programov:
 priprava statističnih podatkov za izdelavo zdravstvenega profila mesta
za posamezna področja,
 organizacija 2. slovenske konference lokalnih akcijskih skupin za
preprečevanje zlorabe drog.
2. Strokovne povezave in sodelovanje:




koordinacija delovanja med posameznimi programskimi skupinami
projekta,
sodelovanje z institucijami v Mestni občini Ptuj, ki izvajajo pedagoške
in zdravstvene preventivne programe, namenjene otrokom in mladim,
koordinacija izvajanja preventivnih programov na osnovnih in srednjih
šolah, ki so ţe bili organizirani v letu 1996 (programi: Jaz na drugačen
način, Zdrava narava in mladostnik, program lokalne akcijske skupine
proti zlorabi drog ...),
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sodelovanje s Centrom za socialno delo Ptuj pri oblikovanju novih oblik
izvajanja projekta Svetovanje za otroke in mladostnike,
povezovanje in zdruţevanje z drugimi programi v slovenski mreţi
projektov zdravih mest,
povezovanje s Centrom Zdravo mesto v Mariboru in koordinacija
aktivnosti, ki jih bo Center Zdravo mesto prevzel za pripravo
vprašalnikov ob izdelavi zdravstvenih profilov za slovensko mreţo
zdravih mest.

3. Strokovno izobraţevanje:





organizacija konference lokalnih akcijskih skupin proti zlorabi drog,,
izobraţevanje šolskih svetovalnih in pedagoških delavcev na področju
preventivnih programov proti zlorabi drog,
izobraţevanje na področju zdravstvenopreventivnih programov,
sodelovanje na mednarodni učni delavnici za pripravo statističnih
kazalcev mesta za izdelavo zdravstvenega profila mesta.

4. Javnost projekta
Promocija projekta je bistvenega pomena za dosego temeljnega cilja širjenja zavesti o zdravem načinu ţivljenja nasploh. Vsi programi, ki se
izvajajo v okviru projekta, širijo vlogo promocije zdravja. Ta vloga se
dopolnjuje z izdelavo reklamnih materialov, ki bodo nastajali v okviru prej
navedenih projektov (ptujska izdaja biltena Mreţa drog, zloţenke,
televizijski reklamni spot projekta, plakati).
PROBLEMI
Ker mesto nima izdelanega prikaza zdravstvenih razmer in zbranih
statističnih kazalcev, ki bi narekovali, na katerih področjih moramo sprejeti
ukrepe za njihovo razreševanje, je to prioritetni cilj projekta.
Doseganje medsektorskega sodelovanja na področjih šolstva, socialnega in
zdravstvenega varstva, zdravstva, zaposlovanja, raziskovanja in varstva
okolja je naloga, ki jo izvajalci v projektu zelo teţko uresničujemo. Največ
teţav povzroča pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov in njihovo aktivno
vključevanje v izvedbo projekta. Tako se srečujemo s problemi pomanjkanja
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strokovne izvedbe posameznih programov in premajhne angaţiranosti
javnosti.
Premalo finančnih sredstev pogosto terja iznajdljivost
posameznih programov in omejuje izvedbo večjih projektov.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
POČNEMO ZADNJE LETO?

PTUJ:

izvajalcev

IN

KAJ

4

Bojan Šinko, Aleksander Solovjev

Naše dejavnosti so bile usmerjene predvsem na srednješolsko mladino.
Animirali smo ravnatelje za pripravo "skritih" učnih načrtov vzgoje za zdrav
način ţivljenja ter za spodbujanje dodatnega izobraţevanja profesorjev glede
na področje osebnostne rasti, medsebojnih odnosov, poznavanja dejavnikov
nastajanja odvisnosti in zmanjševanja škode odvisnosti od drog. Prav tako
smo animirali svetovanje mladim v stiskah s strani svetovalnih delavcev ter
za njihovo nenehno obveščanje dijakov o vsem glede drog. Poskušali smo
spodbuditi dijake za aktivno udejstvovanje v vseh oblikah učenja za zdrav
način ţivljenja, razvoj pozitivne samopodobe, razvijanje dobrih
medsebojnih odnosov, sprejemanje različnosti, učenje strpnosti, pomoč v
stiskah ... Sodelovali smo pri organiziranju koordiniranja "zdravih"
prostočasnih aktivnosti na posameznih srednjih šolah. Organizirali smo
izobraţevanje mladih prostovoljcev za pomoč sovrstnikom kot obliko
skupin samopomoči in zagotavljali strokoven nadzor pri njihovem
delovanju.
Organizirali smo okroglo mizo "Na poti v pravljični svet" s sodelovanjem
strokovnjakov iz Ljubljane in Pirana predvsem z namenom preprečevanja,
toda tudi zmanjševanja škode zaradi odvisnosti od drog. Sodelovali smo tudi
pri akciji "Veter v laseh - s športom proti drogi", ki poteka tudi na Ptuju. Na

4

Mag. Bojan Šinko, predsednik LAS Ptuj; Aleksander Solovjev, član LAS Ptuj.
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osnovnih šolah smo spodbujali predvsem h koordiniranju vseh prostočasnih
aktivnosti ter uvajanju "skritih" učnih programov za zdrav način ţivljenja.
Naše aktivnosti so usmerjene sedaj na osvestitev lokalnih oblastvenih,
političnih in drugih vplivnih struktur glede resnosti problema zasvojenosti z
dovoljenimi in nedovoljenimi drogami z namenom, povečati predvsem
občutljivost za te probleme tako pri njih kot pri vseh občanih. Morda bomo
uspeli izvesti akcijo "Naša mestna oziroma primestna četrt BREZ DROGE".
Ţelimo uvesti tudi stalno rubriko v lokalnih medijih (Radio Ptuj in Tednik):
LAS Ptuj - zdravo mesto: Ţivljenje brez drog.
Ob pripravi te tematske številke Mreţa drog: Primer dobre prakse - LAS v
Ptuju, zdravem mestu pa smo vse svoje sile usmerili v pripravo II.
konference slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki bo na Ptuju 16. in 17.
septembra.
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PREVENTIVNO DELO NA OSNOVNI ŠOLI MLADIKA
PTUJ
Darja Erbus in Marjanca Kušar5

V naši šoli posvečamo veliko pozornosti različnim preventivnim oblikam
dela z namenom, da učence seznanimo z oblikami zasvojenosti in njihovimi
posledicami. Obenem jim ponujamo moţnosti, da zadostijo potrebi po
uveljavljanju, vendar ne na negativen način - z najrazličnejšimi omamami in
alternativnimi oblikami preţivljanja prostega časa.
Preventivno delo bi teţko zdruţili v enoten naslov programa, saj ta
dejavnost preţema različne oblike dela, tako delo v razredu pri izvajanju
učnih ur, delo izven rednih ur pouka, kot so najrazličnejše interesne
dejavnosti, in občasno posebne oblike dela s starši in učenci.
Lahko ga razdelimo v tri skupine:
1. DELO Z UČENCI PRI POUKU
Cilj preventivnega dela je predvsem spodbujanje zdravega in kvalitetnega
načina ţivljenja in razvijanje takih navad otrok, ki krepijo njihovo zdravje.
Zajema tudi sistematično informiranje o različnih oblikah zasvojenosti.
V ure pouka smo vključili predavanja strokovnjakov iz Zdravstvenega
doma Ptuj na temo: Kako obvarovati zdravje, namenjeno predvsem
učencem od prvega do četrtega razreda.
Učencem od petega do osmega razreda predvajamo filme, ki si jih ogledajo
ob obravnavi določene teme: oblike zasvojenosti - alkoholizem, kajenje,
narkomanija ... O tem se po ogledu filma tudi pogovarjajo.

Darja Erbus, dipl. soc., Marjanca Kušar, dipl. psih., Šolska svetovalna sluţba OŠ
Mladika, Ptuj.
5
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Pri predmetu etika in druţba vključujejo učitelji v pouk teme o zdravem
načinu ţivljenja in o medsebojnih odnosih.
Veliko pozornost posvečamo tudi pouku športne vzgoje, saj lahko učenci
dodatno skrbijo za svoje zdravje s športno vadbo in razvijanjem motoričnih
sposobnosti. Na razredni stopnji imamo nekaj oddelkov, kjer lahko učenci
vsak dan telovadijo - športni oddelki. Usmerjamo jih, da se odločajo za
športno vadbo v klubih in društvih, s čimer aktivno in zdravo preţivljajo
svoj prosti čas.
Na razredni stopnji učiteljice vključujejo v pouk socialne igre. Ob različnih
priloţnostih uvajamo to obliko dela tudi na predmetno stopnjo. Skupaj s
strokovnjaki s Centra za socialno delo Ptuj smo izvedli ob projektu Druţina
usmerjene socialne igre za učence od petega do osmega razreda.
Zelo uspešna oblika dela, ki jo ţe vrsto let uspešno izvajamo, je projektno
delo. Za nekaj dni se učenci skupaj z razredniki posvetijo določeni temi.
Vsak razred si izbere svoje področje dela in ga raziskuje. Projektno delo teče
štiri mesece in en dan v mesecu je namenjen projektu. Učenci zbirajo
gradivo, iščejo podatke v knjiţnicah, pri sorodnikih in znancih ter oblikujejo
svoje zamisli: Izdelajo plakate in zapišejo, kar so ugotovili o določeni temi.
Na projektnih dneh so učenci raziskovali in ustvarjali pod naslednjimi
naslovi:
Zdravje
Osrednja tema je bila zdravje kot vrednota. Učenci razredne stopnje so
praktično ugotavljali, kakšne so moţnosti za aktivno preţivljanje prostega
časa, učenci predmetne stopnje pa so ugotavljali oblike zasvojenosti.
Zanimive so bile okrogle mize osmošolcev, delavnice in ogledi videokaset
skupaj s starši.
Druţina
Vsi oddelki so organizirali prijetna srečanja s starši na kostanjevih piknikih
z druţabnimi in šaljivimi igrami. Pogovarjali so se o branju v druţini, o
igranju in skupnem preţivljanju prostega časa. Zaključek projekta je bilo
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pričakovanje in praznovanje druţinskih praznikov. Namen projekta je bil,
povezati starše in otroke.
Otrokov prosti čas nekoč in danes
Letošnji projekt je usmerjal učence v to, da so razmišljali, kako so
preţivljali prosti čas nekoč. Po zgledu svojih staršev, dedkov in babic so se
naučili marsikatero igrico in ugotovili, da se danes velikokrat še igrajo iste
igre, kot so se jih igrali njihovi starši.
2. DELO Z UČENCI V
DEJAVNOSTIH OB POUKU

INTERESNIH

DEJAVNOSTIH

IN

Ob pouku organiziramo za učence najrazličnejše aktivnosti. Učenci radi
pojejo v obeh pevskih zborih, poslušajo pravljice, se igrajo, vezejo,
kvačkajo, likovno in literarno ustvarjajo, berejo, pišejo v šolsko glasilo in
druge časopise, se ukvarjajo s tehniko, kolesarijo, so ustvarjalni v
zgodovinskem, geografskem in turističnem kroţku, obiskujejo fakultativni
pouk računalništva in tujih jezikov in poročajo o pomembnih dogodkih v
šoli po šolskem radiu.
Radi plešejo v plesni šoli Urška in se ukvarjajo z različnimi športi: atletiko,
rokometom, nogometom, košarko, gimnastiko, namiznim tenisom ...
Učenci sedmih in osmih razredov so bili v prejšnjih letih vključeni v
program mladinskih delavnic, ki so bile prav tako naravnane preventivno
in namenjene delu z mladostniki zgodnjega obdobja in mladim do
petnajstega leta starosti. Učenci so bili vključeni v manjše skupine in preko
socialnih iger so spoznavali komunikacijo, moralne vrednote, odnos do
staršev in šole, spoznavali so samega sebe, spolnost ...
Vsako leto posvečamo veliko pozornosti aktivnostim ob tednu otroka in
organiziramo različne oblike preventivnega dela za vse učence naše šole. V
lanskem letu so razmišljali na temo: Da bi zmogel reči: Ne, hvala! drogam,
cigaretam, alkoholu, televiziji in drugim različnim oblikam zasvojenosti.
Učenci so posvetili razredno uro pogovoru, kako so seznanjeni s problemom
zasvojenosti in kako skrbijo za svoje zdravo ţivljenje. Učenci od petega do
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osmega razreda so izpolnjevali vprašalnik na to temo. Odgovori so bili
osnova za nadaljevanje pogovorov na naslednji razredni uri. Učenci so
vprašalnik sami obdelali in pripravili oporne točke za pogovor.
Iz vprašalnikov je bilo razvidno, da skrbijo učenci za svoje zdravje tako, da
se veliko gibljejo na sveţem zraku, se sprehajajo, ukvarjajo s športom, ne
pijejo in ne kadijo, skrbijo za osebno higieno in ne gledajo predolgo
televizije.
V okviru predmeta slovenski jezik so nekateri oddelki izpeljali po pouku
zelo zanimive okrogle mize in izdelali plakate na temo zasvojenosti. Plakati
so prikazovali vzroke za nastanek pitja alkohola, zakaj mladi začnejo kaditi,
posledice odvisnosti od cigaret in alkohola, vrste mamil in vzroke za
nastanek telesne in duševne odvisnosti od mamil. Pri likovnem pouku so
nastale lepljenke in risbe razrednih skupnosti na temo zasvojenosti.
V tednu otroka vsako leto posvetimo še več časa športnim in kulturnim
dejavnostim ob pouku.
Letošnje šolsko leto smo v tednu otroka organizirali podobne aktivnosti na
temo Imaš pravico - imam pravico. V vsakem razredu so se pogovarjali o
konvenciji otrokovih pravic in o pravicah vseh otrok. Poudarek je bil na
pravici vseh otrok do igre in tudi o kršitvah pravic otrok. Učenci so
pozitivno razmišljali o vrednotah v druţini, o pomoči drugim ljudem in o
tistih, katerih pravice so kršene.
Ob zaključku tedna otroka, ki poteka ves mesec, se vsako leto sestane šolski
parlament na okrogli mizi, kjer se zberejo predstavniki vseh razredov in
izmenjajo mnenja.
Učenci in učitelji so letos zelo lepo sprejeli projekt Naj pove srce, ki je
sestavni del preventivnega programa Urada Republike Slovenije za mladino
in Ministrstva za šolstvo in šport. Na osnovi dosedanjega preventivnega dela
v šoli so vanj vključili izmed 200 prijavljenih šol iz cele Slovenije v začetni
fazi le 10 osnovnih šol.
Naj pove srce je ena izmed pesmi Jana Plestenjaka, ki projekt izvaja.
Zastavljen je bil v obliki pogovora med pevcem in učenci sedmih in osmih
razredov, v katerem jim pevec kot vzornik pripoveduje o dogodkih iz
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svojega ţivljenja. Ob petju pesmi izvaja tudi socialne igre kot sestavni del
projekta.
3. DELO S STARŠI
Oblike dela se včasih med seboj tudi prepletajo, saj organiziramo nekatere
dejavnosti za učence in starše skupaj.
Ena od oblik, ki je namenjena samo staršem, je šola za starše. Doslej smo
jo organizirali dvakrat pod strokovnim vodstvom Svetovalnega centra iz
Maribora.
V manjši skupini spoznavajo starši na osnovi izmenjave mnenj z drugimi
starši metode in tehnike pogovora, ki prispevajo k poglabljanju odnosov z
njihovimi otroki. Pogovor je usmerjen k poteku komunikacije v druţini,
kako je druţina organizirana, kako se oblikuje odgovornost druţinskih
članov in kako samostojni so posamezni člani druţine, kako poteka
reševanje konfliktov, pogovor o čustvih in pravilih v druţini.
Lansko šolsko leto smo s pomočjo Lokalne akcijske skupine za preventivo
zlorabe drog izpeljali okroglo mizo o drogah. Udeleţili so se je starši
učencev od petega do osmega razreda in se pogovarjali z mag. Bojanom
Šinkom iz Dispanzerja za mentalno zdravje in Aleksandrom Solovjevim s
Centra za socialno delo Ptuj o različnih oblikah zasvojenosti, tudi manj
znanih. Starše je posebej zanimalo odkrivanje zasvojenosti pri otrocih in
kako jim pomagati. Pogovor je tekel tudi v smeri preventive.
Model nadaljevanja preventivnega dela
V naslednjih letih ţelimo preventivno delo nadaljevati še bolj organizirano
in usmerjeno.
Načrtujemo delavnice za učence šestega ali sedmega razreda v okviru
naravoslovnih dni. Delo bosta vodili svetovalni delavki po programu
socialnih iger s seminarja Kaj naj mlade naučimo o življenju ali Droge - kaj
lahko storim zase? in po interakcijskih vajah Irene Dogša.

15

Metode, ki jih nameravamo uporabiti pri delu, so: delo v skupinah, socialne
igre in pogovori. Cilj programa je, graditi pozitivno samopodobo učencev,
naučiti jih, kako izraziti svoja pozitivna in negativna čustva, in iskanje
pozitivnih vzorcev vedenja. Pri tem se bomo kot doslej povezovali tudi z
drugimi institucijami. Največji problem vidimo v prilagoditvi preventivnega
dela šolskemu urniku.
Radi bi nadaljevali tudi oblike dela s starši in poglobili to delo z
delavnicami za starše učencev šestih in sedmih razredov, ki bi jih vodila
strokovnjaka iz Lokalne akcijske skupine.
V okviru šole bomo nadaljevali organizacijo šole za starše, projektne dneve
in dejavnosti ob tednu otroka, ki so se izkazale za učinkovito obliko.
Prav tako ţelimo organizirati še več socialnih iger na izbrano temo, ki bi
bile usmerjene k določenemu cilju in bi bile vodene s pomočjo
strokovnjakov za preventivno delo na Centru za socialno delo.
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POLNO ŢIVLJENJE
Milena Stojadinovič6

Namen in cilji programa:
Program smo začeli izvajati leta 1993 in ga večkrat dopolnili z novimi
spoznanji. Z njim smo ţeleli izboljšati kvaliteto ţivljenja na šoli in dati
učencem moţnost za kvalitetno izrabo prostega časa. Program je protiuteţ
današnjemu načinu ţivljenja, tekmi s časom in denarjem. Je preventivno
zasnovan in z njim preprečujemo nastajanje in razvijanje patologije.
Postavili smo si več ciljev:
- spoznati zdrave načine ţivljenja,
- izboljšati medsebojne odnose,
- spoznati moţnosti in prednosti dobre izrabe prostega časa,
- razumeti svoje potrebe in potrebe drugih,
- spoznati načine reševanja teţav otrok in mladostnikov,
- razvijati občutek pripadnosti,
. spremljati stanje na šoli,
- osveščati učence, starše in delavce šole o problematiki zasvojenosti,
. seznanjanje z vzroki zasvojenosti.
Vsebina programa in organizacija dela:
Ker program izvajamo na celotni populaciji učencev na šoli, so vsebine
prilagojene različni starostni strukturi. V vseh skupinah so prisotni elementi
igre. Razlike se pojavljajo tudi med aktivnostmi, ki so sestavni del pouka
(pri urah etike in druţbe, biologije in SND, pri razrednih urah ...) in pri
izvenšolskih dejavnostih. Med vsebine, ki sodijo v izvenšolske dejavnosti,
spadajo:
- bogata izbira interesnih dejavnostih (29 za 360 učencev),
- socialne igre,
- mladinske delavnice,
6

Milena Stojadinovič, dipl. ped., svetovalna delavka OŠ Breg.
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- šolska skupnost,
- vključevanje v različne akcije, tekmovanja, kvize,
- treningi uspešnega učenja,
- pomoč na domu,
- programi za nadarjene,
- razstave učencev,
- okrogle mize,
- predavanja za učence in starše,
- delavnice za učence in starše,
- šola za starše,
- šola v naravi za učence 4. in 5. razredov,
- ţivljenje v naravi za učence 6. in 7. razredov,
- šolski plesi,
- skupina za preventivo zasvojenosti.
V programu sodelujemo vsi učenci šole in številni zunanji mentorji. Lahko
gre za časovno strnjene (projekti, šola v naravi ...) ali za periodične oblike
dela.
Oblike in metode dela:
Odvisne so od vsebine in ciljev neke skupine. Lahko gre za skupna srečanja,
delavnice, ţivljenje v naravi, za pripravo in ureditev razstave, za ankete,
raziskovalne naloge, umetniško ustvarjanje, šport, kvize znanja, tudi za
predavanja na neko temo. Prisotne pa so tudi čiste individualne oblike dela
(pomoč na domu).
V delavnicah imajo vsi učenci moţnost, da v sproščenem ozračju
prostovoljno izmenjavajo izkušnje, se učijo aktivno poslušati in dajati “jaz”
sporočila. Dokončne rešitve oziroma odgovori jim niso podani, zato rešitve
iščejo sami.
Pri raziskovalnih nalogah gre za teamsko delo, kjer si vsi prizadevajo za
skupne cilje. Pri športu je poudarjena individualna tekmovalnost in
skupinski duh, ţivljenje v naravi pa zahteva ţe občutek za odgovornost in
prilagodljivost. Uporabljamo različne oblike in metode dela, ki prinesejo v
delo vznemirjenje in s tem interes zanj.
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Oblikovanje skupine:
Skupine se oblikujejo po načelu prostovoljnosti. Če narava dela zahteva
enotno starost učencev, oblikujemo homogeno skupino po starostnem
kriteriju. Običajno pa ta kriterij ni potreben. Skupine, ki delujejo izven
pouka, imajo zaradi močnejših skupnih interesov običajno boljšo dinamiko.
Problemi:
Problemi so povezani s pridobivanjem ustreznih kadrov, zlasti pa s
financiranjem številnih oblik dela. Pomagamo si z dotacijami,
prostovoljnimi prispevki in prostovoljnim delom.
Povezovanje z drugimi institucijami:
Takšen način dela zahteva povezovanje z različnimi institucijami: Centrom
za socialno delo, Lokalno akcijsko skupino, Svetovalnim centrom,
Zdravstvenim domom, Društvom prijateljev mladine, različnimi osnovnimi
in srednjimi šolami, društvi in delovnimi organizacijami.
Evalvacija:
Z anonimnimi vprašalniki vsako leto ugotavljamo vzdušje na šoli, vrste in
vzroke agresivnosti in prisotnost drog. Analize kaţejo dobre rezultate. To pa
potrjujejo tudi predstavniki učencev na šolski skupnosti, ki je nosilec
večjega števila akcij na šoli, in mnenja učencev v SOS nabiralniku.
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PREVENTIVNE DEJAVNOSTI PROTI ZASVOJENOSTI
NA OSNOVNI ŠOLI OLGE MEGLIČ PTUJ
Fanika Novak7

Na naši šoli ţe vrsto let posvečamo preventivnim dejavnostim na področju
zdravega razvoja in ţivljenja učencev velik pomen. Učencem ţelimo
zagotoviti znanje o zdravju, da bi lahko postali odgovorni za svoj zdravi
razvoj. Šolo jim poskušamo narediti čim prijaznejšo in jim oblikovati
celovito samopodobo, ki je pogoj za srečno, ustvarjalno in zadovoljno
ţivljenje.
Učencem je na razpolago velik izbor interesnih dejavnosti, preventivna
zdravstvena vzgoja, mladinske delavnice, socialne igre, popoldanske
dejavnosti, delavnice za starše, druţinska razredna srečanja v obliki
delavnic, prireditev, športnih dnevov in piknikov, okrogle mize, parlamenti,
razstave.
Vsa leta poskušamo dati učencem čimveč pozitivnih informacij tudi s
področja zdravstvene vzgoje. S predavanji, predvajanjem filmov,
diapozitivov, okroglimi mizami, diskusijskimi večeri, radijskimi urami,
razstavami, delavnicami in zlasti z organiziranimi razgovori učencev z
izkušenimi strokovnjaki iz zunanjih institucij (Zdravstveni dom, Bolnišnica,
Center za socialno delo, Svetovalni center za otroke in mladostnike,
Okroţno sodišče, Policijska postaja, Center interesnih dejavnosti, LAS,
ZPM, RK).
Ta program izvajamo v okviru rednega pouka (spoznavanje narave,
biologija, etika in druţba, tečaji obrambe in zaščite), naravoslovnih dni,
razrednih ur in v popoldanskem času (okrogle mize). Učencem so na voljo
propagandni material, slikanice, zloţenke, knjiga, plakati ...
Vse oblike dela smo obogatili z delom učencev, ki so pripravljali referate in
razmišljanja na predlagane teme, z analizami anket, ki so jih izvedli med
7

Fanika Novak, svetovalna delavka, OŠ Olge Meglič Ptuj.

20

svojimi sovrstniki, s plakati in likovnimi izdelki, izdelanimi pri likovnem
kroţku in interesnih aktivnostih.
Zavedamo se, da večina staršev naših učencev premalo časa preţivi z otroki,
ki so velikokrat prepuščeni samim sebi, zato organiziramo popoldanske
dejavnosti. Te so namenjene učencem od prvega do osmega razreda in
potekajo v obliki delavnic (delavnica igrač, športne igre, likovne delavnice,
kako pripraviti svečanosti v druţinskem krogu, učenje boţičnih in
novoletnih pesmi v tujih jezikih, peka peciva, čajanke, interesne dejavnosti,
plesi, tečaji, fakultativni pouk).
Ţe peto leto potekajo mladinske delavnice za tiste učence 7. in 8. razredov,
ki ţelijo v njih sodelovati. Pogovarjajo se o problemih, ki jih adolescenti
srečujejo v vsakdanjem ţivljenju, in kako se lahko na smiselne in
neškodljive načine nanje odzovejo.
Za učence 5. in 6. razredov potekajo socialne igre, v katerih razvijamo
intelektualno, emocionalno in socialno plat otrokove osebnosti.
Velik poudarek in pozornost pa dajemo vsem vrstam komunikacij med
otroki in odraslimi v šoli, druţini in med vrstniki.
Rdeča nit vsebin na roditeljskih sestankih je komunikacija v druţini, vloga
in pomen druţine in odnosi v njej ter vzgoja otrok s pomočjo besede, dejanj
in vzgledov. S starši spregovorimo tudi o razlogih zasvojenosti pri mladih in
o tem, kako se jim je v največji meri mogoče izogniti.
Zavedamo se perečega problema zlorabe drog in njihovega uţivanja med
osnovnošolci.
Med učenci je bila izvedena anketa o preţivljanju prostega časa, preţivetju
zimskih počitnic in odnosu otrok do uţivanja alkohola. Mini anketa je
pokazala, da se učenci sicer dobro zavedajo škodljivosti alkohola na
organizem in na ţivljenje v druţini in druţbi, vendar pa posamezniki v 8.
razredih kljub temu na zabavah posegajo po njem ţe zaradi radovednosti in
uţitkov. Svoje ugotovitve so posredovali na okrogli mizi, na katero so bili
vabljeni zunanji strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi
razvad pri mladih. V okviru te akcije so nastajali likovni in plesni izdelki,
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kriţanke, rebusi in reki. Najboljše izdelke smo razstavili na šolskem panoju
ter jih predstavili na šolskem in občinskem otroškem parlamentu.
V pogovoru smo ugotovili, da mladi veliko razmišljajo o problemih
zasvojenosti.
Seveda šola veliko naredi na področju informiranja mladih o preventivi,
zdravljenju in posledicah zasvojenosti, vendar pa s tem še nismo storili
vsega. Učenci so pokazali na probleme v druţinah in tudi na nasilje v njih,
na premalo moţnosti za organizirano izrabo prostega časa, pomanjkanje
športnih objektov in igrišč, na prosto prodajo alkohola in cigaret, pa tudi
lahek dostop do drugih sredstev. Izrazili so potrebo po lastnih prostorih,
primernih restavracijah za mlade, po urejenem ţivljenju mladih na Ptuju.
Tem potrebam bomo morali nameniti starejši več pozornosti in s tem, da
bomo ustrezno rešili katerega izmed njih, bomo pokazali otrokom, da resno
razmišljamo o njihovih problemih in da jih tudi skupaj z njimi rešujemo.
Prve korake smo ţe storili v tem šolskem letu, ko smo odprli za učence nov
klubski prostor, kjer se lahko pred poukom ali po njem druţijo, poslušajo
glasbo, uporabljajo računalnik, pišejo domače naloge, berejo revije, imajo
sestanke.
Upamo, da s tem preventivnim delom učence vzgajamo tako, da bodo
postali samozavestni, da bodo laţje prebrodili probleme v odraščanju, da
bodo znali pravilno reagirati v določenih situacijah in se bodo laţje odrekli
ponujeni skušnjavi bodisi v obliki cigaret, alkohola ali droge, ki se jim
ponuja.
Ţelimo, da mladi spoznajo, da je ţivljenje brez odvisnosti prava pot za
srečno ţivljenje. Učencem pa ves čas damo vedeti, da smo jim strokovni
delavci na šoli v vseh teţkih in izjemnih trenutkih na razpolago, da jim
ţelimo prisluhniti in pomagati prebroditi teţave.
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DEJAVNOSTI ŠOLSKEGA CENTRA PTUJ
Mira Anderlič, Julija Fekonja, Nataša Hrga, Ingrid Kac-Korunič,
Veronika Leskovar, Darja Rokavec in Nataša Vidovič8

PROJEKT I: ISKANJE POTI DO SEBE IN V SVET
Cilj in namen programa:
Namen programa je izključno preventivna dejavnost, in sicer: pridobivanje
znanja in vrednot za laţje oblikovanje odnosa do sebe in druţbe,
preprečevanje nastajanja in razvijanja deviantnega vedenja, spodbujanje in
razvijanje zaţelenih oblik vedenja, socialnih veščin, omogočanje
uveljavljanja, izboljšanje samopodobe na podlagi pozitivnih sporočil
vrstnikov, razvijanje socialnih odnosov v razredu, učenje ustreznega
izraţanja agresivnosti, pomoč pri usmerjanju mladostnikove energije in
njegovih prostočasnih dejavnosti.
Vsebina programa:
Program je razdeljen na tri zaključene celote. Prvi del je namenjen
spoznavanju med člani skupine ter “ogrevanju” skupine za nadaljnje delo.
V drugem, osrednjem delu poteka delo po skupinah. Vsaka skupina
obravnava drugo temo in na koncu poroča o razmišljanju svojih članov.
Teme se nanašajo na različne teţave, ki mladostnike najbolj zadevajo:
 prijateljstvo, odnosi v vrstniški skupini,
 odnos s starši in osamosvojitev,
 odnosi med ljudmi različnih spolov,
Mira Anderlič, soc. delavka, Julija Fekonja, prof. pedagogike, Nataša Hrga, dipl.
psihologinja, Ingrid Kac-Korunič, prof. pedagogike, Veronika Leskovar, dipl.
psihologinja, Darja Rokavec, prof. pedagogike in Nataša Vidovič, dipl.
pedagoginja, Šolska svetovalna sluţba,Šolski center Ptuj.
8
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ljubezen,
identiteta,
načini in stategije reševanja konfliktov,
alkoholizem in mladi.

Tretji del smo namenili vajam vţivljanja v lastnosti drugega in
identifikacije. V zadnji šolski uri dijaki narišejo plakate na obravnavane
teme. Ob koncu vsakega sklopa sledi evalvacija programa.
Oblike in metode dela:
Osnovna metoda dela so interakcijske vaje.
Organizacija dela:
Program je namenjen vsem dijakom, izvaja pa se v okviru obveznih izbirnih
vsebin. Delo poteka v skupinah od 10 do 15 dijakov od 6 do 18 šolskih ur.
Problemi in financiranje:
Problem je, da program ne teče kontinuirano in da se vanj vsako leto lahko
vključi le manjšina dijakov. Zaradi prostorske stiske in dvoizmenskega
pouka je širjenje preventivne dejavnosti oteţeno.
Finančnih teţav pri izvajanju tako zastavljenega programa ni, saj se
materialni stroški za izvedbo programa krijejo iz namenskih sredstev za
obvezne izbirne vsebine.
Evalvacija programa:
Evalvacija je sprotna in je osnovana na vprašalnikih, ki jih izpolnjujejo
dijaki. Rezultati ankete se iz leta v leto bistveno ne razlikujejo. Večina
dijakov se s takim načinom dela sreča prvič, precej med njimi se o teh temah
sploh še ni pogovarjalo. Tisti, ki so se, so za svoje sogovornike izbrali
prijatelja ali partnerja, skoraj nihče se o tem ne pogovarja s starši ali učitelji,
Čas, namenjen socialnemu učenju, ocenjujejo kot koristen čas, v katerem so
se precej naučili in prišli tudi do nekaterih novih spoznanj. Skoraj vsi bi
ţeleli še kdaj sodelovati v podobnih igrah.
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PROJEKT II: DIJAKI DIJAKOM
Cilji in namen programa:
Preventivni program za spodbujanje ustvarjalnega preţivljanja prostega časa
med dijaki, ki bo ciljno usmerjeno in bo dijakom nudilo moţnost
spoznavanja samega sebe in lastnega potrjevanja, izmenjava izkušenj,
razvijanje tolerantnosti do drugačnosti (npr. v stališčih, oblačenju,
poslušanju glasbe, vrednotah, različnih kulturnih aktivnostih).
Vsebina in organizacija dela:
Dijaki predstavijo svoje ustvarjalno početje izven šolskega časa svojim
sošolcem. Dijaki različnih letnikov, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo, se
poveţejo in se predstavijo drugim dijakom šole (fotografske razstave, plesni
večeri, glasbeni večeri, likovne razstave).
Oblike in metode dela:
Projektno delo, ki se zaključi s predstavitvijo in razgovorom.
Problemi in financiranje:
Vsak projekt zahteva finančna sredstva, ki bi jih šola potrebovala za
razširitev teh aktivnosti.
Druge institucije:
Strokovnjaki s posameznih področij, ki osvetlijo projekt s svojega zornega
kota.
Evalvacija programa:
Evalvacija je bila opravljena na predstavitvah teh projektov, kjer je
moderator povprašal za mnenje izvajalce in poslušalce. Ocene, pridobljene z
ustnim anketiranjem, so bile zelo pozitivne, saj so bili dijaki navdušeni in so
si ţeleli še več takih predstavitev.
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PROJEKT III: TRENING VEČJE UČINKOVITOSTI ZA
DIJAKE
Cilj in namen programa:
Pomagati dijakom pridobiti takšne učne navade, metode in tehnike učenja,
ki jim bodo omogočale doseganje optimalnih učnih rezultatov. Uspeh v šoli
jim namreč krepi samozavest, razvija pozitivno samopodobo in daje
moţnost za uveljavljanje med vrstniki, zaradi česar so varnejši in bolj
zaščiteni pred negativnimi vplivi okolice.
Vsebina programa:
Program temelji na pomembnosti uporabe čutil pri učenju, spoznavanju
prednosti levo- in desnohemisfernih miselnih procesov, na vrednosti
asociativnega učenja, na postopku spreminjanja poznavanja dejstev v znanju
in na načinih, kako najučinkoviteje pokazati svoje znanje pri pisnem in
ustnem preverjanju znanja ter kako znanje najučinkoviteje uporabiti.
Oblike in metode dela:
Skupinsko delo, ki temelji na metodi treninga.
Organizacija dela:
Trening je zasnovan na prostovoljni udeleţbi dijakov. Namenjen je dijakom
od prvega do četrtega letnika. Trajanje treninga je v obsegu 10 učnih ur.
Problemi in financiranje:
Pri izvajanju temeljnega programa ni posebnih teţav, vendar bi za njegovo
popestritev potrebovali sredstva za dodatni didaktični material.
Evalvacija programa:
Evalvacije programa ne izvajamo.
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PROJEKT IV: SAMOPREVARE MLADIH (projektni teden)
Cilj in namen programa:
preventivni program z namenom preprečevanja zasvojenosti mladih;
osnovno vedenje in informacije o drogah in njihovi uporabi in zlorabi;
seznaniti mlade s problematiko s področja prevencije drog;
prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z drogami med mladimi
ljudmi;
5. vzpodbujati mlade k razmišljanju in razvijanju zdravega načina ţivljenja.
1.
2.
3.
4.

Vsebina in organizacija programa:
Program je namenjen dijakom in profesorjem, temelji na prostovoljni
udeleţbi. Vsebine, ki so zajete v sklopu projektnega tedna, so:





Narkomanija in vzroki zanjo (mag. Šinko in spec. pedagog Solovjev),
Ţivljenje v skupnosti Srečanje - Don Pierino (šolska svetovalna sluţba),
Aids - bolezen današnjega časa (ga. Veler),
Kajenje - vaša odločitev (višja med. sestra ga. Pulko).

Oblike in metode dela:
Projektno delo, ki temelji na predavanjih, okroglih mizah, razpravah in
oblikovanju plakatov ter pripravi razstave na osrednjo temo.
Problemi in financiranje:
Vsak projekt zahteva finančna sredstva, ki bi jih šola potrebovala za
razširitev teh dejavnosti.
Druge institucije:
Pri izpeljavi smo sodelovali z Lokalno akcijsko skupino (mag. Šinko in
spec. pedagog Solovjev) in z zdravstvenima delavkama (ga. Veler in ga.
Pulko).
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Evalvacija programa:
Projekt je bil pozitivno sprejet s strani dijakov in profesorjev ter zunanjih
sodelavcev. Izraţena je bila ţelja, da bi v vzgojno-izobraţevalno delo
vključevali še več takšnih oblik dela.

PROJEKT V: 1. KAJENJE IN ALKOHOL in 2. AIDS BOLEZEN NAŠEGA ČASA
Cilj in namen programa:
Osvestiti in opozoriti dijake o nevarnostih nikotina in alkohola ter pasteh
aidsa na mladega človeka z vidika medicine.
Vsebina in organizacija programa:
Program zajema dijake 1. letnikov in se izpelje v času razrednih ur ali
obveznih izbirnih vsebin. Ta program ne temelji na prostovoljnosti, temveč
je obvezen za dijake. Kvalitetno in strokovno ga izpelje dr. Dušan Kolarič.
Oblike in metode dela:
Osnovna metoda dela je predavanje, popestreno s številnimi
demonstracijami in ponazoritvami iz prakse, ki so za dijake zelo zanimiva in
dvigajo njihovo motivacijo za vprašanja v zaključnem razgovoru.

PROJEKT
VI:
SIMULATION)

BAFA-BAFA

(CROSS

CULTURAL

Cilj in namen programa:
Simulacija, ki pripomore k razumevanju različnih kultur, razvoju
tolerantnosti posameznika v primeru, ko se znajde v drugi kulturi, ki je zanj
tuja, ali se doma sreča s posamezniki, ki drugače mislijo, delujejo in imajo
različen sistem norm in vrednot.
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Vsebina in organizacija dela:
Dve kulturi alfa in beta preko opazovanja in interakcije spoznavata druga
drugo. Prihaja lahko do različnih zapletov, saj pravila ene ali druge kulture
niso pojasnjena vsem, temveč vsak pozna le svoje, v času izmenjave
obiskov pa verbalna komunikacija ni dovoljena. Ko so vsi člani izmenjani in
po dveminutni izkušnji podajo poročilo v svoji kulturi, se vsi zberejo v
istem prostoru in sledi analiza igre.
Igra se izvaja v skupinah od 30 do 35 dijakov, saj je učinek pri tem številu
najboljši. Namenjena je dijakom tretjih letnikov in se izvaja v okviru
obveznih izbirnih vsebin. Igra traja tri ure, vendar ni utrujajoča, saj uči,
zabava in sprošča.
Oblike in metode dela:
Interakcijska vaja, ki uči izključno na opazovanju, poskusih in napakah.
Druge institucije:
Igro izvajamo kontinuirano za vsako generacijo v sodelovanju s Centrom
interesnih dejavnosti in Društvom prijateljev mladine Ptuj.
Evalvacija programa:
Vprašalniki po končani analizi kaţejo na pozitivne izkušnje udeleţencev in
moderatorjev.

PROJEKT VII: NASILJE V ŠOLI - ZAKAJ ? ( projektni teden )
Cilj in namen programa:
 ozavestiti dijake, profesorje, druţbo ... o problemu nasilja;
 poudarjanje vzgoje in nenasilja;
 vzpodbuditi razmišljanja na teme strpnost, drugačnost, spoštovanje,
ljubezen, odnosi med ljudmi, tolerantnost ...;
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 ugotoviti mnenja in stališča dijakov o pojavu in oblikah nasilja na šoli ter
v oţjem in širšem druţbenem okolju.
Vsebina in organizacija programa:
Program je namenjen dijakom in profesorjem ter drugim udeleţencem
vzgojno-izobraţevalnega procesa, temelji pa na prostovoljni udeleţbi.
Vsebine, ki so zajete v sklopu projektnega tedna, so:
 Nasilje - odsev druţbene klime (mag. Šinko),
 Na poti v pravljični svet (ga. Nada Glušič, g. Franci Prelec, mag. Šinko in
spec. ped. Solovjev),
 O pojavu agresivnosti v šoli (šolska svetovalna sluţba).
Oblike in metode dela:
Projektno delo, ki je zasnovano na predavanjih, okroglih mizah, razpravah,
oblikovanju plakatov in pripravi razstave, na oblikovanju brošure Za manj
nasilen in prijaznejši jutri (prispevki dijakov in šolske svetovalne sluţbe).
Problemi in financiranje:
Vsak projekt zahteva finančna sredstva, ki bi jih šola potrebovala za
razširitev in poglobitev teh dejavnosti.
Druge institucije:
Pri izpeljavi smo sodelovali z Lokalno akcijsko skupino (mag. Šinko in
spec. pedagog Solovjev).
Evalvacija programa:
Vsebina projekta je motivirala dijake, ki so se v veliki meri odzvali s
svojimi prispevki in so tudi aktivno sodelovali na razpravah in okroglih
mizah. Projekt so z navdušenjem pozdravili tudi profesorji in drugi
sodelavci.
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VETER V LASEH - S ŠPORTOM PROTI DROGI
Ivan Čuš9

Društvo za telesno vzgojo Partizan Ptuj je lani na Ptuju uspešno izvedlo
organizacijo prve vseslovenske prireditve “Veter v laseh - s športom proti
drogi”, katere idejni začetnik je Športna unija Slovenije. Ta je začrtala
osnovne smernice akcije, delno priskrbela potrebna materialna sredstva in
organizirala objavo v medijih na nacionalni ravni. Za pridobivanje
sponzorjev in medijev na lokalni ravni, prostor in nagrade poskrbijo lokalni
organizatorji.
“Veter v laseh - s športom proti drogi” je dobrodelna vseslovenska akcija, s
katero ţelimo mladim ponuditi drugačen pogled na ţivljenje - sproščen,
dinamičen, vesel, skratka - prevetren.
Prepričani smo, da lahko mladi preko športa sproščajo pozitivno agresivnost
ter spoznavajo sebe in druge, prav tako so z boljšo telesno in psihično
kondicijo odpornejši proti vsakodnevnim stresnim situacijam, šport pa jih
tudi oddalji od posedanja v gostilnah in iskanja rešitev v drogah.
Akcija je zastavljena tako, da se v pomladanskem času v vseh večjih
slovenskih mestih organizirajo tekmovanja, na katerih se lahko mladi med
13. in 20. letom starosti pomerijo v košarki, odbojki in rolanju, svoj odnos
do drog pa lahko izrazijo tudi likovno. Celotno dogajanje spremlja glasba,
kar daje akciji še bolj sproščen ton, posamezni lokalni organizatorji pa lahko
dodajo še dodatne aktivnosti (npr. okrogle mize o drogah, problematiki
športnih igrišč, demonstracije manj znanih športnih disciplin ...). Akcija se
konča v juniju, ko je na vrsti finalna prireditev, kjer se pomerijo najboljši s
posameznih lokalnih tekmovanj, istočasno pa je to tudi lepa priloţnost za
druţenje in sklepanje novih prijateljstev.
Akcija ima več ciljev, med katerimi pa prav gotovo izstopajo trije:

9

Ivan ČUŠ, predsednik DTV Partizan Ptuj.
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 pridobiti čim večje število aktivnih udeleţencev akcije, ki bodo v
navedenih dejavnostih dobili moţnost za iskanje in potrjevanje svoje
osebnosti bolj konstruktivno kot z vdajanjem drogam;
 pridobiti čim večje število pasivno-aktivnih udeleţencev (gledalcev), ki
bodo s prisotnostjo na akciji prispevali deleţ k večji osveščenosti in
zavedanju o nevarnosti drog;
 z medijsko odmevnostjo akcije vplivati na zavest o problematiki,
povezani z drogo, tudi pri tistih posameznikih in v tistih okoljih, ki ne
bodo v direktnem stiku z akcijo.
Glede na velik odziv, na katerega je med ptujsko mladino naletela prva
prireditev, se je DTV Partizan odločilo, da bo akcijo organiziralo tudi v letu
1997. Odločili smo se, da organiziramo tekmovanja v košarki, rolanju in
odbojki, poskrbimo za moţnost likovnega izraţanja, izvedemo
demonstracijo sabljanja, kot spremljevalni dogodek akcije pa bomo izvedli
tudi malonogometno tekmo med športnimi funkcionarji in svetniki Mestne
občine Ptuj ter teniško tekmo med organizacijskim odborom prireditve na
Ptuju in Športno unijo Slovenije.
Pri organizaciji in izvedbi prireditve se povezujemo z vsemi osnovnimi
šolami Mestne občine Ptuj, Šolskim centrom, Mestno občino Ptuj, Zdravim
mestom, Centrom za socialno delo, Lokalno akcijsko skupino za
preprečevanje zasvojenosti v ptujski mestni občini, ptujskimi športnimi
društvi in vsemi drugimi zainteresiranimi organizacijami.
Seveda je organizacija in izvedba tako velike prireditve povezana s
precejšnjimi finančnimi stroški, za katere pa upamo, da nam jih bo tudi letos
uspelo zbrati s pomočjo sponzorjev in Mestne občine Ptuj.
Takšna prireditev je novost v slovenskem prostoru, njena širitev v
tradicionalno obliko osveščanja mladih v preventivnem delovanju proti
drogi in drugim oblikam zasvojenosti pa jo uvršča med tiste akcije, ki
morajo dobiti podporo širše druţbene skupnosti.
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ZASVOJENOSTI
PRILOŢNOSTI!

NE

BO,

ČE

JI

NE

DAMO

Verica Turk10

Ko sem v okviru preventivnih programov, ki potekajo v mreţi
zdravstvenega varstva, iskala moţnosti za vključevanje programov
osveščanja in vzgoje za zdravje, so mi mnogi modeli in izkušnje ustvarjali
vtis o zadovoljivo razvejani tovrstni dejavnosti.
Ţal sem kmalu ugotovila, da v glavnem ti programi še zmeraj slonijo na
plečih zagnanih posameznikov, ki morajo poleg obseţnega strokovnega
angaţiranja obvladati še neusmiljeni kolos nastajajočega menedţmenta.
Mlada slovenska druţba se sicer v zelo obseţnih planih zdravstvenega
varstva do leta 2.000 in čez in še v mnogih drugih dokumentih zavzema za
program zdravja in motiviranja prebivalcev različnih starostnih skupin za
zdrav stil ţivljenja in prednosti, ki da zdravje je; vendar v praksi še vedno ni
čutiti kompleksne pripravljenosti preiti od besed k dejanjem.
V okviru programov financiranja bi bilo potrebno manj srameţljivo in bolj
kontinuirano zagotoviti namenska sredstva za ustrezno vzpostavitev
dejavnosti vzgoje za zdravje. Angaţiranje zdravstvenih politikov,
menedţerjev in strokovnih krogov v zdravstvu je še vedno zelo naklonjeno
bolezni. Imamo sodobno opremljene mnoge kapacitete (bolnišnice,
zdravstvene domove ...) in usposobljene kadre za zdravljene bolezni.
ZDRAVJE pa, kot da je izključno naravna danost, je prepuščeno zgolj in
samo druţinam in posamezniku.
Ohranjanje in krepitev zdravja je še kako pomembno, saj je dolgost in
kvaliteta ţivljenja odvisna prav od njega. Rada bi doţivela trenutek, ko bi
kazalci zdravja prebivalstva bili pokazatelji učinkovitosti zdravstvenega
varstva. Ţal se uspehi na področju vzgoje za zdravje pokaţejo šele v daljšem
časovnem obdobju kontinuiranega dela, medtem ko kurativa v večini
10

Verica Turk, Enota vzgoje za zdravje, JZ Zdravstveni dom Ptuj.
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primerov s pomočjo učinkovitosti zdravil beleţi uspeh ţe v zelo kratkem
času. Zdravja pa ni na recept!
Razlogi, da razvoj ne bi šel v smer zdravja, nikakor niso kadrovski. Znotraj
zdravstvenega varstva je poleg medicine še obseţno področje zdravstvene
nege. Ravno strokovni kadri zdravstvene nege so tisti potencial, ki ima
znanje, nima pa pogojev in moţnosti, da širi znanja in vedenje o zdravju.
V javnem zavodu Zdravstveni dom Ptuj obstaja posluh za pomen zdravja,
čeprav ena lastovka še ne naredi pomladi. Glede na pristop in skrbno
izbrano vsebino je dobro zaţivela Enota vzgoje za zdravje. Program v
sedanji obliki je nastajal na osnovi potreb in izkušenj skozi štiri leta, ta
dejavnost pa je potekala tudi ţe pred tem, vendar s šibkejšo kadrovsko
zasedbo in manj sistematično. Usmeritev k zdravju s sistematičnim
pristopom se je izkazala kot pravilna, saj naše zmogljivosti usmerja v
glavnem le še povpraševanje.
Vsebina programa so teme, ki vodijo k oblikovanju zdravih ţivljenjskih
navad na področju osebne higiene, prehranjevanja, počitka, telesnega
gibanja, mentalnega zdravja ... Z opuščanjem zdravju ogroţajočih navad in
razvad - vse z vidika OHRANJANJA OZIROMA KREPITVE
TELESNEGA, DUŠEVNEGA IN SOCIALNEGA ZDRAVJA - svarimo
pred pastmi (tudi iz okolja), ki nemalokrat začasno ali trajno ogrozijo
zdravje.
Posebno skrb namenjamo obveščenosti in pogovorom o skrivnostih
odraščanja. Ţal smo največkrat edini, ki “si upamo” z mladimi od 10. leta
dalje govoriti o teţavah in lepotah obdobja odraščanja.
V najavi in izvajanju programov z učenci, starši in drugimi uporabljamo
sodobne metode in pristope. V pomoč so nam nekateri prizadevni ravnatelji,
pedagoški in svetovalni delavci, ki cenijo zdravje in brez pomislekov
vključujejo posamezne teme v učni program kot del šole za ţivljenje.
Na temo zasvojenosti opravimo največ razgovorov ob okrogli mizi, v
kreativnih delavnicah, v srečanjih učencev z medicinskimi strokovnjaki in
zdravstvenimi sodelavci, manj pa je klasičnih predavanj. Teţimo k temu, da
se o odprti temi v najkrajšem času pogovarjamo z učenci in starši ločeno ali
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po presoji tudi skupaj. S tem jim ne odpiramo le tem, ampak spodbujamo k
druţinskim pogovorom, s čimer se mnoge druţine ne morejo ravno
pohvaliti.
Ugotavljamo tudi, da publika ţal veliko rajši sliši o posledicah uporabe
dovoljenih ali nedovoljenih omamnih snovi kot pa o razlogih, ki vodijo k
zlorabi in tudi v zasvojenost. Program vzgoje za zdravje imamo sodelavci
vsebinsko razdeljen z namenom, da potrebno znanje tekoče poglabljamo in
prilagajamo didaktične pripomočke in metode dela. Ţal pa strokovni
sodelavci znotraj zavoda nimajo moţnosti opravljati vzgoje za zdravje, kot
bi lahko, saj delovni procesi tako v osnovnem zdravstvenem varstvu kot v
večini osnovnih šol tečejo preteţno v dopoldanskem času. Najprej morajo
zdravstveni delavci namreč “nabrati kurativne točke” svoje strokovne
sluţbe, zadostiti kadrovskim normativom kurative in ustreči bolj ali manj
vzgoji za zdravje naklonjenim sodelavcem in vodjem.
Navedla nisem ničesar presenetljivega. Morda je presenetljivo to, da smo se
v letih mnogih negotovosti in zdravstvenemu varstvu (beri: varstvu bolezni)
nenaklonjenih reform uspeli obdrţati, da vztrajamo in se trudimo ZA
ZDRAVJE. Ne ustvarjamo si iluzij, da bomo v bodočnosti v našem okolju
brez zasvojenih (tudi s hrano), brez raka, sladkorne in srčno-ţilnih bolezni,
ţolčnih kamnov, spolno prenosljivih bolezni, zobne gnilobe ...
ZDRAVJA SE JE POTREBNO ZAVEDATI, TAKO KOT SE ŠE KAKO
ZAVEMO BOLEZNI IN BOLEČINE!
Naj ne bo šele začetek bolezni ali prisotnost opaznih posledic tveganega
vedenja in ravnanja tisti razlog, ki bo vzpodbudil zanimanje za zdravje.
Ne gre le za zdravje posameznika. Nanj je tesno navezano zdravje druţine,
za katero skrbi; drţava pa mu je dolţna ponuditi priloţnost in zagotoviti
svoj del moţnosti, saj ima vendar PRAVICO, NE LE DOLŢNOST DO
ZDRAVJA!
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DEJAVNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO PTUJ
Miran Kerin11

Center za socialno delo Ptuj v sklopu svojih rednih dejavnosti in v sklopu svoje
preventivne in razvojne usmerjenosti izvaja programe, ki so po vsebini in
namenu usmerjeni tudi v preprečevanje zlorab drog kot primarna in sekundarna
preventiva.
Projekte, ki vam jih ţelimo predstaviti, v veliki meri finančno podpirajo
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, Urad za mladino Republike
Slovenije, na novo nastale občine nekdanje občine Ptuj, hkrati pa iščemo tudi
sponzorje za izvajanje dejavnosti v sklopu projekta. Ob tem bi se tudi v imenu
uporabnikov zahvalili prav vsem, ki so nam tako pomagali (Perutnina, Orinoko,
Pekarne Ptuj ), ter zaprosili vse, ki bi ţeleli vloţiti svoj denar v človeka s
teţavami in brez njih, v mladega človeka, ki bo lahko tako prevzel naše delo in
ga razvijal naprej, da se nam pridruţijo.
Še posebej pa se nam zdi pri našem delu pomembno, na kar smo še kako
ponosni, multidisciplinarno sodelovanje med: Dispanzerjem za mentalno
zdravjem, Mestno občino Ptuj preko njenih projektov, kot so Svetovalni center
za otroke in mladostnike, mednarodni projekt Zdravo mesto, v sklopu tega pa
še Lokalna akcijska skupina za boj proti narkomaniji, vsemi osnovnimi šolami
nekdanje ptujske občine, ki jih je kar 18, ter srednjimi šolami, Vzgojnovarstvenim zavodom, otroškim oddelkom ptujske bolnišnice in različnimi
specialističnimi ambulantami v Ptuju in Mariboru, Centrom interesnih
dejavnosti, Zvezo kulturnih organizacij, posameznimi političnimi strankami in
delovnimi organizacijami, ki nam tudi finančno pomagajo. Pri svojem delu
uspešno sodelujemo z mnogimi direktorji in strokovnimi delavci centrov za
socialno delo po Sloveniji.
Na tem mestu ţelimo predstaviti programe, ki jih izvajamo, ne le tistim, ki
podobne projekte oblikujejo in jih izvajajo v slovenskem prostoru, temveč jih
predstaviti tudi z namenom, da s tem informiramo uporabnike teh storitev, torej
vse tiste, ki bi se ţeleli vključiti v omenjene skupine, kot tudi tiste, ki bi nam
ţeleli pri samem izvajanju tako finančno kot tudi drugače pomagati.
V nadaljevanju vam predstavljamo sedem projektov našega centra.
11

Miran Kerin, mag.psih., direktor, Center za socialno delo Ptuj.
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PROJEKT I: JAZ NA DRUGAČEN NAČIN V ZDRAVEM
MESTU PTUJU
Aleksander Solovjev12

Eno izmed področij dela v projektu Ptuj - zdravo mesto je tudi Mladi in
preventiva. V sklopu programa je nastal projekt Jaz na drugačen način kot
ena izmed moţnosti preventive na področju narkomanije.
PROJEKT JAZ NA DRUGAČEN NAČIN
Projekt je namenjen področju preventive, zajemal pa je populacijo osnovnih
in srednjih šol v Ptuju. Vsebinsko je bil namenjen preventivi na področju
narkomanije skozi moţnosti v vključevanje vodene izrabe prostega časa in
prepoznavanja lastnih nagnjen v likovno in literarno področje. Projekt je bil
načrtovan za dve šolski leti, vsako šolsko leto pa je bilo zaključeno z
razstavo in podelitvijo priznanj. Prvo leto je zajelo populacijo šestih, sedmih
in osmih razredov osnovnih šol in ptujski srednješolski center, pristop pa je
bil na podlogi razpisa in lastnega interesa. Naslednje leto pa je bilo
zaključeno z likovno kiparsko delavnico, ki jo je vodil slikar in kipar Boris
Ţohar. Obe razstavi sta bili ob svetovnem dnevu zdravja.
V projektu so se učenci in dijaki spoznali s skrbjo za lastno zdravje in
razvoj, z razvijanjem zdravih medsebojnih odnosov, skrbjo za okolje in
širšo skupnost, obenem pa spoznali svoj svet fantazije, ki so ga pod
strokovnim vodstvom lahko laţje dojeli, razumeli in prenesli na papir v
obliki zapisa ali likovne tehnike. Z omenjenim delom so spoznali lastna
čustva, osebnost in svojo vlogo v oţjem in širšem okolju. Razvili so občutek
pripadnosti skupini, spoznali ustvarjalnost in dvignili lastno vrednost.
Spoznali so tudi pomen izrabe prostega časa skozi vodeno dejavnost.

12
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POTEK PROJEKTA
 Prijava na razpis, ki je bil poslan na vse osnovne šole Mestne občine Ptuj
in Šolski center Ptuj (šest osnovnih šol in center z okrog 3500 dijaki):
 v razpisu so bili opredeljeni namen projekta in pogoji,
 predstavitev projekta po osnovnih šolah in v srednjih šolah v letu
1995,
 prijavilo se je oz. v dveh letih sodelovalo 230 otrok,
 v šolskem letu 1995/96 so bili vključeni tudi otroci VVZ od 3. leta
naprej,
 komisija je pregledala in selekcionirala dela;
 7. aprila 1996 je bila organizirana razstava, ki je zajemala likovna in
literarna dela, nato pa je kroţila po delovnih kolektivih Ptuja (šole,
bolnišnica, zdravstveni dom ...); vsi udeleţenci so prejeli priznanja;
 nadaljevanje projekta je bilo organizirano v šolskem letu 1996/97,
vključeni pa so bili le osnovnošolci 5. in 6. razredov;
 delavnico sta vodila slikar in kipar Boris Ţohar in likovna pedagoginja
Lea Kralj, delo je teklo v prostorih osnovne šole na Hajdini in osnovne
šole Olge Meglič v Ptuju.
Ponovna organizacija razstave ob 7. aprilu 1997, zbrana dela so bila
razstavljena v centru Ptuja v izloţbi Blagovnice Mercator. Razstava je bila
na ogled 14 dni, obiskovali pa so jo učenci osnovnih šol. Zaključek je bil na
osrednji ptujski proslavi ob svetovnem dnevu zdravja, kulturni program je
organizirala osnovna šola Olge Meglič v Ptuju, posnetek proslave, kjer so
udeleţenci dobili priznanja in knjige, pa je bil predvajan na lokalni ptujski
televiziji.
ORGANIZACIJA PROJEKTA JAZ NA DRUGAČEN NAČIN
Idejo je osnoval Aleksander Solovjev, specialni pedagog CSD Ptuj, in
obenem skrbel za delo po programu in organizacijske zadeve.
Projekt je tekel v organizaciji CSD Ptuj in Maje Erjavec, koordinatorke
projekta Ptuj - zdravo mesto. Drugi sokreatorji:
- Boris Ţohar, amaterski slikar in kipar,
- Lea Kralj, predmetna učiteljica likovnega pouka,
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- Ervin Hojker, ravnatelj OŠ Olge Meglič.
ZAKLJUČNE MISLI O PROJEKTU
Okolje in drugi subjekti v Mestni občini Ptuj so pozitivno sprejeli projekt
Jaz na drugačen način. Cilji, ki so bili zastavljeni, menim, da so bili
doseţeni. Učencem in dijakom so bile pokazane moţnosti smiselnega
preţivljanja prostega časa, iskanja hobijev, vključevanje v kroţke in
dejavnosti ... Spoznali so lahko sebe in svojo vlogo, okolju pa na preprost
način pokazali potrebe otrok in mladoletnikov. V druţini so bile
vzpodbujene pozitivne interakcije, šole pa so spoznale, da imajo v svojih
vrstah ţe »umetnike«.
Na nek način smo sodelovali vsi, ki smo se za trenutek ustavili ali
prisluhnili sebi na drugačen način.
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PROJEKT II: MLADINSKE DELAVNICE
Danila Jurgec13

VSEBINA, NAMEN IN CILJI TER OBLIKE IN METODE DELA
Mladinske delavnice so kot primarno preventivni projekt namenjene
predvsem učencem 7. in 8. razredov osnovne šole, torej otrokom v obdobju
adolescence, v času, ko se srečujejo s številnimi teţavami tako doma kot v
šoli, s prijatelji, pri poklicnih odločitvah, s samim seboj, spolnostjo ipd., in
tistim, ki na svoja vprašanja iščejo odgovore. S pomočjo skupine, ki se
srečuje enkrat na teden in kjer je osnovna metoda dela delavnica, si
odgovarjajo na svoja vprašanja in iščejo zase najustreznejše rešitve tako za
ta kot naslednji trenutek svojega ţivljenja.
Preko osnovnega programa in dodatnih, tematsko na novo oblikovanih
delavnic, ki so usmerjen v pozitivno ravnanje, se vse pogosteje srečujemo z
drogami in vprašanji otrok, povezanimi s problemi zasvojenosti. Prav tu je
naš prispevek usmerjen v preventivo, za kar se še dodatno izobraţujemo.
Skupino otrok iz posameznih šol vodita po dva izobraţena inštruktorja.
Skupina se srečuje enkrat na teden po dve uri, po pouku, na svoji matični
šoli. Vključitev otrok in prostovoljcev - inštruktorjev je prostovoljna, kar je
za nas še kako pomembno. Pri delu pomagamo inštruktorjem na mentorskih
sestankih in z individualnimi razgovori, povezujemo pa se v mreţo
mladinskih delavnic, ki organizira tabore tako za osnovno- kot tudi za
srednješolce, ki so bili v osnovni šoli vključeni v projekt.
Vse, ki bi v projektu ţeleli sodelovati kot inštruktorji - prostovoljci ali pa
ţeleli biti vključeni v projekt kot osnovnošolci, ţelim opozoriti na kontaktne
osebe, ki vam bodo dale tudi dodatne informacije.
O RAZVIJANJU PROJEKTA PRI NAS IN O TEŢAVAH, S KATERIMI
SE SREČUJEMO
13
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Mladinske delavnice v slovenskem prostoru ţe dobro poznamo, zato bi
navedli le nekaj osnovnih podatkov. Projekt se je razvijal v Srbiji, od koder
ga je v slovenski prostor prinesel Zoran Maksimović, pri nas pa so ga prvi
eksperimentalno izvajali v šol. letu 1989/90 na Centru za socialno delo
Ljubljana-Šiška.
V Ptuj sta leta 1991 projekt prinesli in ga začeli izvajati s prvo skupino na
osnovni šoli Olge Meglič Zinka Kokot in Danila Jurgec. Ţe naslednje leto je
preraslo izvajanje še na devet drugih osnovnih šol, v šol. letu 1993/94 pa
smo projekt izvajali ţe v 30 skupinah, torej na 16 osnovnih šolah nekdanje
ptujske občine, kar pomeni, da je bilo letno vključenih v projekt okrog 450
učencev 7. in 8. razredov osnovne šole, kar predstavlja 21 % celotne
populacije omenjenih otrok.
V šolskem letu, ki se pravkar izteka, je število v projekt vključenih otrok
močno padlo, kljub temu da je Ministrstvo za delo, druţino in socialne
zadeve projekt uvrstilo v redno dejavnost centrov, a jih ni pri tem finančno
podprlo. Prav zato nismo mogli izobraziti novih inštruktorjev mladinskih
delavnic in ne pokrivati stroškov niti prostovoljnega dela niti stroškov
skupine. Kljub zagotovilom nekaterih šol, da nam bodo kot interesno
dejavnost pomagale pri plačilu izvajanja delavnic, povsod nismo mogli
začeti z izvajanjem, saj nismo imeli dovolj inštruktorjev.
Otroci in prav tako tudi šole si ţelijo izvajanje programa, kar so izrazili tudi
na šolskem parlamentu, mi pa nimamo ne izobraţenih ljudi, ki bi projekt
izvajali, ne sredstev za pokrivanje stroškov izvajanja. Morda je prav tu
priloţnost, da zaprosimo za pomoč vse, ki so pripravljeni finančno
pomagati, saj je tudi v tem letu izvajanje projekta vprašljivo.
Iz mladinskih delavnic izhajajoč projekt, prilagojen za otroke s prilagojenim
programom, je PROJEKT: MI SMO KOT SONCE. Vodja projekta in
kontaktna oseba: Danila JURGEC, socialna delavka.
Projekt za otroke iz šol s prilagojenim programom so sestavili Danica
Mlečnik Širec, Darja Pečenko in Nataša Gadnik iz Novi Gorice, mi pa ga ţe
drugo leto izvajamo na osnovni šoli Ljudevita Pivka v Ptuju.
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Posebej ga ni potrebno predstaviti, saj sta osnovni namen in tudi vsebina
podobna projektu mladinskih delavnic, ţeleli pa bi le poudariti, da je
potrebno vključiti v preventivne projekte tudi te otroke, ki se še kako
pomemben členi v naši druţbi in imajo prav tako pravico do preventivnih
projektov, pravico dobiti še nekaj, kar jim skuša olajšati pot k odraščanju.
Stroške projekta smo v celoti krili sami, ker pa ga ţelimo v novem šolskem
letu ponovno izvajati, še vedno iščemo financerje. Tu pa je ponovno
priloţnost za vse, ki bi ţeleli pomagati.
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PROJEKT
III:
OSNOVNOŠOLCI

PROSTOVOLJNO

DELO

Z

Irena Toš Koren14

Program je namenjen učencem osnovne šole. Izvajajo ga prostovoljci,
študentje in dijaki, ki jih veseli delo z otroki. V program se lahko vključijo
tudi preko javnih del, če imajo najmanj srednješolsko izobrazbo.
Projekt je zasnovan širše. Vključuje druţenje z otrokom, pomoč pri
organizaciji učenja in izrabi prostega časa. Prostovoljci predstavljajo za
otroke pomembno osebo, ki jim nudi tudi razumevanje in oporo ob
vsakodnevnih teţavah, s katerimi se srečujejo. Pomembno vlogo imajo pri
otrocih, ki jim starši ne znajo ali ne zmorejo pomagati pri učinkovitejši
organizaciji domačega dela za šolo ter pri usmerjanju prostega časa.
V programu se tako prostovoljci kot tudi otroci, s katerimi se ukvarjajo,
učijo drugačnih, uspešnejših in učinkovitejših načinov premagovanja
vsakdanjih teţav. Za prostovoljce namreč organiziramo tedenske sestanke,
kjer skušamo skupaj reševati teţave pri delu z otroki in tako tudi posredno
teţave otrok. Izobraţevanje poteka tudi v smeri iskanja uspešnejših,
drugačnih pristopov k učenju tako za lastno uporabo kot za pomoč pri delu z
otroki.
Prostovoljci se druţijo z otroki enkrat do dvakrat tedensko na otrokovem
domu. Redno se enkrat na teden udeleţijo skupnih mentorskih sestankov, ki
so v začetku bolj izobraţevalne narave, kasneje pa bolj pomoč
prostovoljcem pri delu z otrokom in reševanju morebitnih teţav.
Prvih šest prostovoljcev je začelo delati z otroki v sredini šolskega leta
1995/96. Ugodni odzivi staršev, otrok in šole ob koncu šolskega leta so nas
opogumili, da smo projekt nadaljevali od začetka šolskega leta 1996/97 z
večjim številom prostovoljcev. Trenutno se s 37 otroki ukvarja 30
prostovoljcev.
14
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Ob zaključku letošnjega šolskega leta ţelimo pripraviti srečanje vseh
prostovoljcev in otrok, ki jim le-ti nudijo pomoč. To bi lahko bil dvodnevni
tabor, delavnice in igre za otroke in prostovoljce, vendar se glede tega
trenutno ukvarjamo predvsem s finančnimi problemi.
Projekt ţelimo nadaljevati v naslednjem šolskem letu, saj so odzivi otrok,
šole in staršev zelo pozitivni.
Prostovoljno delo je tako pomemben del preventive, saj prostovoljcem
omogočamo moţnosti iskanja in najdenja drugačnih, primernejših in
učinkovitejših načinov reševanja vsakodnevnih stisk. Prav tako pa je to tudi
preventiva za otroke, ki s prostovoljci dobijo izkušnjo, da so ljudje, ki so jim
pripravljeni pomagati, če se znajdejo v stiski.
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PROJEKT IV: KREATIVNE POČITNIŠKE DELAVNICE
Danila Jurgec15

Program je namenjen osnovnošolcem, ki se ţelijo v prvih tednih počitnic
vključiti v organizirano izrabo prostega časa.
Cilj programa je kvalitetna izraba prostega časa, kar skušamo doseči v
delavnicah, kot so:
 kreativne likovne, glasbene in novinarske delavnice,
 spoznanja o komunikaciji,
 spoznavanje samega sebe.
Hkrati ţelimo otrokom ponuditi nekaj idej za samostojno izrabo poletnih
počitnic. Naš osnovni cilj je torej ponuditi otrokom paleto moţnih načinov
kreativne izrabe počitnic, posebno v času, ko so sami doma, ko še niso odšli
ali pa ne bodo odšli s starši na skupne ali individualne počitnice. V tem delu
vidimo velik prispevek tudi v smislu osveščanja o zlorabi drog, osnovni
namen našega dela pa je iskren pogovor o drogah.
Osnovna metoda dela je delavnica, saj prav preko iger otroke vzpodbujamo
k čustveni in intelektualni udeleţbi, svojo motivacijo doţivljajo kot zabavno
in koristno izkušnjo, hkrati pa svoja doţivljanja izmenjujejo z drugimi člani.
Kako se vključiti v projekt? Preko svetovalne sluţbe na posameznih šolah,
ki jo obiskujejo otroci, ali pa direktno na kontaktno osebo.
ŠE NEKAJ O PROJEKTU
Projekt izvajamo ţe tretje leto, začetki pa so nastali iz razmišljanj odraslih in
otrok, kako kreativno preţivljati poletne počitnice, vsaj njihov začetek, ko
še nimajo organiziranih počitnic. V sestavljanju programa smo skušali
slediti ţeljam otrok, ki so bili vključeni v projekt mladinskih delavnic, še
posebej pa ponujamo program otrokom, ki v projektu mladinskih delavnic
še niso sodelovali.
15
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Tako je bilo prvo leto v projekt vključenih 19 otrok, z dvema skupinama pa
sta delala po dva izobraţena prostovoljca. To so bili otroci iz osnovnih šol
Cirkovce, Olge Mleglič in Mladika, gostovali pa smo v šolskih prostorih. V
lanskem letu se je projekt izvajal ţe v treh skupinah, v katere je bilo
vključenih 54 otrok. Prej omenjenim šolam so se pridruţili otroci iz osnovne
šole Juršinci.
Letos je zanimanje za projekt še večje, zato si prizadevamo, da ga zopet
izvedemo.
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PROJEKT V: TELEFON ZA POMOČ OTROKOM,
MLADOSTNIKOM IN ODRASLIM LJUDEM V STISKI
Marija Kovačič16

V letu 1992 je tudi v Ptuju začel delovati SOS telefon za otroke,
mladostnike in odrasle ljudi. Telefonska pomoč je bila in je še namenjena
tistim, ki se znajdejo v duševni stiski, pa morda teţje spregovorijo o svojem
problemu, dilemi, vprašanju v direktnem kontaktu ali pa jim taka moţnost
niti ni na voljo. Cilj pomoči po telefonu je preventivna dejavnost tudi v
smislu zlorabe drog, kajti s tem, ko človek začne na neki način razreševati
svoj problem, se izogne posledičnim nevšečnostim zase, za svojo druţino ali
morda celo širše.
V začetku je bila vsem klicalcem na voljo le ena številka, 771-635. Z
ustanovitvijo nacionalne mreţe telefona za otroke in mladostnike (TOM) v
letu 1994, ki smo se ji priključili na samem začetku, pa imajo otroci in
mladostniki na številki 080 1234 moţnost brezplačnih klicev.
Tako za odrasle kot za mlade je telefon odprt dvakrat tedensko po dve uri.
Na številki 080 1234 se v času deţurstva usmerjajo vsi klici iz omreţne
skupine 062. Kot svetovalci delajo ljudje, ki tudi v svojem poklicnem
delovanju nudijo pomoč ljudem pri razreševanju njihovih teţav.
Vsa leta, odkar je ljudem dana moţnost pomoči po telefonu, ugotavljamo,
da je potreba po tej obliki pomoči vedno večja. Zlasti se je povečalo število
mladih klicalcev, odkar so klici zanje brezplačni. Najpogosteje kličejo
zaradi dolgočasja, ljubezenskih teţav, sledijo povpraševanje po
najrazličnejših informacijah, učne teţave, problemi s starši, spolnostjo,
teţave s prijatelji, odnosi fant - dekle, teţave s sošolci, telesni videz itn.
Pogosteje kličejo dekleta. Glede na starost pa najpogosteje kličejo tako
fantje kot dekleta iz zadnjih razredov osnovne in prvih dveh letnikov srednje
šole.
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Pri odraslih klicalcih se najpogosteje pojavlja problematika ekonomskosocialne narave, odnosi v druţini in iskanje različnih informacij. V dobrih
75 odstotkih klicev se oglašajo ţenske.
Telefon deluje v okviru Centra za socialno delo Ptuj kot dodatni program in
se samostojno finančno pokriva. Ţe od začetka delovanja je finančna
situacija negotova, zlasti zaostrila pa se je v preteklem letu, ko je bil dotok
sredstev z republiškega nivoja povsem ukinjen.
Skoraj petletno delovanje telefona kaţe, da se pomoč po telefonu ljudem
vseh starosti vedno bolj uveljavlja, zato v skupini svetovalcev menimo, da
bi bilo potrebno to obliko pomoči ohraniti tudi v bodoče. Ugotavljamo, da je
prostorsko in kadrovsko vprašanje za obstoj telefona rešeno, in ocenjujemo,
da ga bo moţno tudi v bodoče primerno reševati. Takšnega optimizma pa ni
moţno z gotovostjo napovedovati v finančnem pogledu.
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PROJEKT VI: »KDO SEM JAZ?«
Danila Jurgec17

Primarno preventivni program »Kdo sem jaz?« je namenjen dijakom srednjih
šol. Tako smo ob pomoči dijakov, ki so s svojimi ţeljami oblikovali program v
delavnico kot sklop situacijskih iger, ki je bila osnovna metoda našega
skupnega dela, izvedli naslednje sklope tem:
 spoznavanje samega sebe,
 komunikacija,
 partnerstvo,
 spolnost,
 prijateljstvo.
Velik poudarek pri vseh delavnicah je bil na spoznavanju lastne odgovornosti,
odgovornosti za lastno ţivljenje, odgovornosti do drog, odgovornosti za odnos
...
Skupina, ki jo vodita dva moderatorja, lahko šteje največ 16 članov, vključitev
v projekt pa je prostovoljna.
Program je nastal iz potrebe šole, da v sklop izbirnih vsebin vnese nove
vsebine, ki jih lahko ponudi dijakom, kot so razmišljanje o sebi, prijatelju,
partnerju ... Kdo sem jaz, pa je vprašanje, ki se v tem obdobju zelo pogosto
postavlja.
Idejna vodja projekta, katerih okvir in naslov uporabljamo še danes, sta
Aleksander Solovjev in Danila Jurgec, dograjujeta pa ga in dodajata nove
vsebina pa Irena Toš Koren in Danila Jurgec.
Projekt, ki tako v preteklem kot tudi v tem šolskem letu ni bil več v okviru
izbirnih vsebin, je finančno omogočil predvsem Urad za mladino Republike
Slovenije, delno pa Center za socialno delo Ptuj.
Ker so potrebe po takšnih programih tudi med dijaki vedno večje, ţelimo
projekt izvajati tudi v prihodnjem šolskem letu, vendar zanj še vedno nimamo
finančnih sredstev.

17
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Vsi, ki bi se ţeleli vključiti v projekt ali pa ste nam pripravljeni finančno
pomagati, pokličite kontaktne osebe. Veseli vas bomo, saj je vlaganje v človeka
najboljša investicija.

PROJEKT VII: DELAVNICE ZA STARŠE
Danila Jurgec18

Program je bil eksperimentalno izvajan v preteklem letu v dveh skupinah.
Vanj so bili vključeni starši iz osnovnih šol Mladika, Olge Meglič in
Majšperk, vodili pa smo ga Danila Jurgec, Irena Toš Koren, Marjan Kokot
in Marjanca Kušar. Namenjen je predvsem staršem, ki ob svojem
odraščajočem otroku preţivljajo njegovo adolescentno krizo, ţelimo pa ga v
bodoče ponuditi tudi drugim staršem, ki bi si ţeleli vključitev v program,
katerega cilj je doseči večjo kvaliteto odnosov znotraj druţine ter
osebnostno rast posameznih članov druţine.
Vsebina programa zajema tale področja:
 spoznavanje in osveščanje vloge staršev,
 spoznavanje in osveščanje partnerske vloge,
 spoznavanje in osveščanje potreb in moţnosti mladostnika.
Kot osnovna metoda dela se uporablja specifična metoda dela s skupino delavnica, ki je sklop socialnih iger, nedokončanih zgodb, vodenih fantazij
ter delno usmerjenih razgovorov. Skupina, ki jo vodita dva vodja, šteje do
15 staršev, ki so prostovoljno vključeni v projekt, prav tako prostovoljna je
tudi njihova vključitev v posamezne igre. Predvideva se 15 srečanj, projekt
pa izvajamo preteţno v zimskih mesecih.
Delavnice, ki so nadgradnja projekta mladinskih delavnic, so plod
večletnega dela inštruktorjev in mentorjev mladinskih delavnic. Ti so na
poletnih taborih ustvarili projekt, ki smo ga pri nas lani eksperimentalno
izvajali. Zaradi ţelje po vnašanju novih vsebin, kar je plod spoznanj iz
18

Danila Jurgec, socialna delavka, Center za socialno delo Ptuj.
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lanskega leta in usposobljenosti moderatorjev skupin, ki so izvajali program,
projekt še vedno dopolnjujemo in mu dajemo novo vsebino in okvir. Prav
zaradi tega ter vse večje ţelje staršev bi ga ţeleli izvajati tudi v tem letu,
zato iščemo financerje tako pri Ministrstvu za delo, druţino in socialne
zadeve kot pri Mestni občini Ptuj, ki je projekt ţe podrla. Razmišljamo pa
tudi o delnih prispevkih staršev, če ne bomo mogli projekta finančno pokriti
drugače. Ob tem bi dodali, da je vlaganje v starševstvo res dobra investicija.
Vse, ki bi se ţeleli vključiti v projekt, prosimo, da nas pokličete oz. obiščete
ali pa se za dodatne informacije pozanimate pri svetovalnih sluţbah svojih
osnovnih šol. Prijave zbiramo nekako do konca septembra.
POSEBNE DELAVNICE izvajamo tudi ZA REJNIKE, ki imajo prav tako
kot starši teţave pri odraščanju otrok, morda še bolj specifične, saj se rejenci
znajdejo na razpotju dveh druţin. Odvisnost od drog (najpogosteje alkohola)
je v njihovih matičnih druţinah pogost pojav, zato obstoja še večja
nevarnost, da po drogah poseţejo tudi rejenci.
Rdeča nit projekta je odgovornost tako za same naloge rejništva kot za
proces učenja in vzgoje rejencev, kar je za rejnike še posebno obremenilna
naloga.
V ta namen ţelimo ZA REJENCE organizirati tudi nekajdnevni TABOR,
za kar še iščemo donatorje in sponzorje. Tu je ponovno priloţnost, da ne le
finančno pomagate projektu, temveč tudi na ta način promovirate svojo
dejavnost, ki je pripravljena vloţiti tudi v naše naslednike.
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UNESCO-VA
PODREGIONALNA
DELAVNICA
O
IZOBRAŢEVANJU V ZVEZI S PREPREČEVANJEM
ZLORABE DROG
Bojan Dekleva

Aprila lansko leto je v Budimpešti potekala "podregionalna" delavnica o
izobraţevanju v zvezi s preprečevanjem zlorabe drog. Delavnico sta
organizirala "Unescov program (oddelek) za preventivno izobraţevanje v
zvezi z drogami" in Madţarska
nacionalna komisija za Unesco. Na
delavnico so bili vabljeni predstavniki večine vzhodno- in srednje-evropskih
drţav (brez nekaterih novonastalih drţav na prejšnjem jugoslovanskem
ozemlju; od teh sta bili vabljeni samo Hrvaška in Slovenija).
Namen delavnice je bil, izmenjati informacije in stališča o stanju in potrebah
na področju "preventivnega izobraţevanja v zvezi z drogami" v različnih
drţavah, se dogovoriti za morebitno sodelovanje na tem področju in izdelati
predlog za skupni projekt, ki naj bi ga ponudili v financiranje organizaciji
Unesco (ali kaki drugi). Skupni projekt naj bi bila priprava enotnega
programa preventivnega izobraţevanja, skupnega gradiva (priročnik oz.
učbenik), izdelava programa usposabljanja izvajalcev ter poskusno izvajanje
programa. Rezultat delavnice so bili zbrani elementi takega projekta ter
seznam posameznih opravil, pri katerih bi ţelele posamezne drţave
sodelovati.
V nadaljevanju sta objavljena prevoda dveh prispevkov, ki sta bila
predstavljena na tej delavnici. Prvo je uvodno poročilo Józsefa Rácza, ki je
po povzetku ustrezne literature tudi nanizal vprašanja, na katera naj bi
delavnica odgovorila. Drug prispevek kaţe stališča in poglede organizacije
UNDCP (United Nations Drug Control Programme), ki naj bi pri projektu
tudi sodelovala.
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UVODNO POROČILO: "IDEALNI" PREPREČEVALNI
PROGRAM
József Rácz19

1. Filozofsko ozadje predlaganega programa: "idealni cilji"
Povzeli bomo nekaj "idealnih ciljev", ki naj bi jih "idealni" preprečevalni
program dosegel. Na podlagi ţe opravljenih raziskav bomo podali izkušnje
in predloge, kako pognati v tek "idealen" program. Kasneje pa se bomo še
ozrli na okoliščine v sodelujočih drţavah.
Z osredotočanjem na znanje o tem, kaj lahko ogrozi zdravje, večina
programov sistematično spregleda specifične ţivljenjske okoliščine, v
katerih ţivijo mladostniki in še zlasti, kakšne psihosocialne funkcije ima v
teh razmerah zdravju škodljivo vedenje.
Preprečevalni programi, ki nastajajo v zadnjem času, vključujejo "druţbeno
imuniziranje", "upiranje druţbenemu vplivu" in še posebej "učenje
ţivljenjskih veščin" in pripadajo novi generaciji programov, ki poudarjajo
bolj osvajanje splošnih načinov obvladovanja ţivljenja, kot npr.
konstruktivno spoprijemanje s stresom in anksioznostjo ali učenje veščin
komunikacije in asertivnosti, manj pa se ukvarjajo z drogami, kot
ogroţujočim dejavnikom samim po sebi.
Zdravstvena vzgoja je bila večinoma usmerjena redukcionistično
individualistično, torej se je osredotočila na posameznika in spregledala ali
zanemarjala ekološko in druţbeno stanje, ki je pogoj za vzdrţevanje zdravja.
Pozornost je bila največkrat namenjena posameznikovemu obnašanju in ne
njegovi umestitvi v okolje in strukturi druţbe. Izkušnje pa popolnoma jasno
dokazujejo, da je zdravstvena vzgoja lahko uspešna le, če je vpeta v širše
razmere, ki upoštevajo odvisnost zdravja od pogojev okolja in ki so
József Rácz, Institute for psychology, Budimpešta. Izvorni naslov Rácz-evega
uvodnega predavanje je bil "Pregled literature" (orig. Literature review - op.
prev.).
19
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usmerjene k izboljšanju ţivljenjskih pogojev otrok in mladostnikov.
(Hurrelmann K., Leppin A., Nordlohne E. (1995): Promoting health in
schools: the German example. Health Promotion International, 10,2:121131.)
Primarna preventiva
Tradicionalni pristopi:
1. širjenje informacij: podajanje dejstev, odvračanje z zastraševanjem,
metode z opisovanjem in orisovanjem uporabnikov, njihovih motivacij,
poloţaja in teţav;
2. na čustva usmerjeno izobraţevanje (orig. "affective education"): krepitev
samozavesti, razjasnjevanje posameznikovih vrednot, prepoznavanje in
izraţanje čustev, vzpodbujanje odgovornih odločitev in učenje spretnosti
razreševanja stresa. Vsi ti pristopi so usmerjeni proti uporabi drog
(uporaba drog je tu razumljena kot posledica notranjih dejavnikov
posameznika).
Novi pristopi:
1. druţbeno vplivanje: trening upiranja druţbenemu vplivu (predvsem
pritiskom s strani vrstnikov), imuniziranje za vplive mnoţičnih medijev,
podajanje informacij o vplivih staršev in drugih odraslih, popravljanje
normativnih pričakovanj;
2. učenje ţivljenjskih veščin: informiranje in učenje upiranja druţbenim
pritiskom, zlasti glede uporabe drog, splošne veščine spopadanja z
ţivljenjskimi problemi in socialne veščine;
3. ponujanje alternative drogam: določene dejavnosti, npr. pustolovski
izleti, ki zdruţujejo tako vznemirjenje kot tudi izziv, ko se je treba
zoperstavljati in premagovati ovire okolja;
4. pomocija zdravja: zdravje predstavlja celovito ţivljensko sposobnost. V
nasprotju z običajnim konceptom ogroţujočih dejavnikov, ki zajemajo
določene osebne okoliščine in okoliščine okolja, ki pogojujejo uporabo
drog, pridobiva na pomembnosti varovanje zdravja. Cilj promocije
zdravja je s prikazovanjem zdravih načinov ţivljenja razviti zdrave
osebe, zamisel pa vključuje tudi spremembe okolja, saj je povezava med
druţbeno in kulturno umestitvijo in individualnim zdravjem dokazana.
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Najbolj ploden je prav koncept promocije zdravja. V literaturi lahko
najdemo kar nekaj opredelitev in pristopov k promociji zdravja. Nekaj jih je
tu naštetih.
Vidik, ki zajema celotno ţivljenjsko obdobje: ta vidik poudarja razvojni
proces in zdruţuje tako dejavnike organizma kot tudi dejavnike okolja, ki se
prepletajo skozi celo ţivljenjsko odbobje in s tem vplivajo na izzid zdravja.
Celosten pristop k promociji zdravja je dosti bolj pomemben kot pa
osredotočanje na posamezne vidike bolezni. Pretekle raziskave zdravja
mladostnikov so se ukvarjale z domnevno neodvisnimi zdravstvenimi
problemi, vključno z uporabo alkohola in drugih drog ter spolnim
obnašanjem, malo pozornosti pa so namenjale temu, kako se lahko nek
dogodek zgodi hkrati in v navezi z drugim. S stališča celotnega
ţivljenjskega obdobja pristopimo k zdravju in k zdravstvenim problemom
kot k pojavom, ki so del celovite medsebojne povezave bioloških,
psiholoških, druţbenih in socialnih procesov.
Tudi intervencije naj bi bile zastavljene tako, da bi promovirale
mladostnikovo zdravje in razvoj, ne pa se osredotočale na spreminjanje
nezdravega obnašanja ali zdravljenje bolezni. Namesto stalnega odvračanja
od negativnih z zdravjem povezanih obnašanj, ponujajo sodobni pristopi
dejavnosti, ki promovirajo zdravje, ter nudijo mladostnikom in njihovim
druţinam znanje, veščine, vzpodbudo, podporo in pravilno izbiro.
Pomembnejši od suhoparnih informacij o zdravju so pogledi mladostnikov
na njihovo lastno zdravje, prepričanja o zdravju, odnosi do zdravja ter
vrednote in pričakovanja, ki so povezana z zdravjem. Pravzaprav ni pravih
dokazov, ki bi utemeljevali trditev, da je več znanja oz. korektno znanje
povezano tudi s sprejemanjem zdravih navad in obnašanj med otroki
(Susman E. J., Koch P. B., Maney D. W., Finkelstein J. W. (1993): Health
promotion in adolescence: Developmental and theoretical considerations. V:
Lerner, R. M. (ur.): Early adolescence. Perspectives on research, policy and
intervention. Lawrence Erlbaum Ass., Publ., Hillsdale, New Jersey, 247260.)
Natančneje, promocija zdravja v šolah naj ne bi le koristila pridobivanju
znanja in informacij o temah, ki so kakorkoli povezane z zdravjem, temveč
naj bi tudi:

55

1. podpirala zdrave načine ţivljenja in dajala resnične moţnosti in
alternative, s katerimi bi omogočili otrokom in mladostnikom pridobiti
veščine za sodelovanje in tudi sodelovati v vseh druţbenih procesih brez
omejitev;
2. promovirati moţnost, da oblikujejo in doseţejo največ, kar je mogoče,
glede na zmoţnosti posameznika in tako stabilizirati njegovo
samopodobo;
3. razvijati in utrditi sposobnosti in veščine kot npr. postavljati lastne
odločitve in pri njih vztrajati, razreševati stresne in konfliktne situacije
na zdrav način;
4. vzpodujati občutek odgovornosti za individualno, druţinsko zdravje in
zdravje skupnosti.
Po pregledu "idealnih" značilnosti se bomo osredotočili na nekatere
poglavitne in pomembne vidike učinkovitih programov preventive.
Zahteve, ki jih moramo upoštevati, da se pribliţamo "idealnemu" programu,
so:
 jasno izoblikovano temeljno preventivno izhodišče;
 celostna promocija zdravja skozi celo ţivljenjsko obdobje (namesto
ostro zamejenih, z drogami povezanih tem v določenem času ali na
razvojni stopnji);
 "pozitivno mišljenje", pozitiven pristop (zdravi načini ţivljenja namesto
zastraševanja z drogami);
 poudarek na mladostnikovi lastni odgovornosti in izbiri (namesto
širjenja informacij med "pasivnimi" mladostniki);
 vključevanje vrstnikov v program;
 razmišljanje tudi o posebnih skupinah - ogroţeni mladini.

2. Povezovanje in nadgrajevanje predlaganega programa
Ni potrebno razvijati "popolnoma novega" preprečevalnega programa, je pa
potrebno poiskati povezave med šolskim učnim načrtom in temami,
povezanimi z zdravjem, s preventivo in končno tudi z drogami.
Predlagan program si lahko predstavljamo kot povezavo med šolskimi
predmeti, ki se ukvarjajo s problemi drog, kot mreţo, ki povezuje različne
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kurikulume, zdravstveno vzgojne programe, šolske in obšolske dejavnosti.
S povezavami nadgrajujemo program in povezujemo probleme drog z
včasih popolnoma drugačnimi temami.
Takšno videnje prinese naslednje:
 program lahko poveţemo z delom šolskega programa, prav tako pa tudi
z dejavnostmi na drugih šolah in z zunajšolskimi dejavnosti;
 program lahko poveţemo z ţe obstoječimi programi preventive,
promocije zdravja in izobraţevanja o zdravju; taki programi so partnerji
in ne tekmeci;
 program lahko osnujemo na šolskih mreţah (npr. UNESCOve
pridruţene šole, zdrave šole, itd.)
Tak program upošteva zgoraj navedene zahteve kot poseben vidik
preventivnega izobraţevanja.
Sestavine predlaganega programa
Ko poskušamo opisati, katere sestavine zdruţuje program, lahko pomislimo
na naslednje:
Znanje: informacije o dovoljenih in nedovoljenih drogah je mogoče
preprosto vključiti ali povezati z različnimi šolskimi predmeti kot so npr.
geografija (npr. gojenje maka, trgovske poti drog), zgodovina (zgodovina
halucinogenov v različnih kulturah, opijska vojna ipd.) in celo matematika
(mnoţenje cene cenenih makovih glavic). Obravnavati pa je treba tudi
nasprotujoča si sporočila mnoţičnih medijev: filmi, ki prikazujejo uporabo
droge kot prijetno dejavnost, reklame za alkoholne pijače.
Stališča: svet odraslih podaja nasprotujoča si sporočila o uporabi drog (kot
primer dovoljena alkohol in tobak). Da bi oblikovali odklonilno stališče do
drog in pozitivno do dejavnosti brez drog in do nadzorovane uporabe
določenih drog, se moramo o teh sporočilih pogovoriti. Pri tem pa je izredno
pomemben izbor metod poučevanja: sproščena komunikacija med učitelji in
učenci, moţnost razprave, učenčeve lastne izkušnje (skupinske igre in
igranje vlog, metoda sociodrame).
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Te elemente lahko doseţemo tudi na drugačne načine, a nekateri potrebujejo
posebne, ločene predmetne ure (npr. sociodrama). Glavni namen pa je
razvijati pozitivno stališče do zdravih načinov ţivljenja ("pozitivno
mišljenje").
Veščine: razreševanje problemov, spopadanje s stresnimi situacijami,
nadgrajevanje komunkacije in pozitivne samozavesti so veščine, ki jih z
lahkoto vpeljemo v program. Uporaba in učenje teh veščin se tesno
povezujeta.
Veščine zavračanja negativnih pobud: so najpomembnejši (in najbolj
učinkovit) način, kako se spoprijeti z drogami v obdobju mladostništva.
Pridobivanje teh veščin zahteva vajo, kako učinkovito reči "ne" drogam.
Opisali smo "idealne" dele predlaganega programa (na zelo preprost in
didaktičen način). Cilj srečanja strokovnjakov je določiti dosegljive,
realistične in moţne (minimalne?) dele programa: kako lahko predstavimo
naše posebno preprečevalno izobraţevanje?
Razvijanje veščin in metod poučevanja
Nekateri bi dejali, da je najpomembnejša stvar pri programu preventive
prenos filozofskega ozadja programa od učiteljev k učencem. S tega vidika
(da bi učinkovito "učili" program) moramo upoštevati ţe ustaljene metode
poučevanja v posameznih regijah.
Uspešni preprečevalni programi pa zahtevajo metode poučevanja, ki v
Vzhodni in Srednji Evropi niso razširjene. Ţe ustaljene metode lahko na tem
področju doseţejo nasprotni učinek (povečajo radovednost do drog,
povečajo nesoglasja med učenci in učitelji).
Katere so torej najpomembnejše metode - ali kaj je filozofsko ozadje
poučevanja predlaganega programa?
"Idealne" metode poučevanja uporabljajo metodo učenja s sodelovanjem,
razvijanje sproščenega in vnaprej nedoločenega pogovora med učitelji in
učenci, interaktivno poučevanje in eksperimentativno učenje. Slednje pa
vključuje delo v manjših skupinah, igranje in menjavo vlog, elemente
sociodrame ipd. Po drugi strani pa se morajo te metode izogibati
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označevanju in etiketiranju učencev (tudi s strani učencev samih).
Najpomembneje pa je spoštovati učenčevo odgovornost in sprejemanje
odločitev.
Zavedamo se, kako teţko je sprejeti takšne "idealne" metode. Na srečanju
strokovnjakov naj bi natančno opisali dosegljive, realistične in moţne
(minimalne?) metode učenja in načine, kako doseči optimalno vzdušje v
razredu.
Veščine vodenja projekta
Uresničevanje predlaganega programa zahteva razvijanje veščin vodenja
projektov pri sodelujočih učiteljih. To bo mnogim učiteljem "novo" in
neznano, zato jih moramo vpeljati v poenostavljeno shemo vodenja
projekta:
Ocenjevanje potreb: ocenjevanje potreb regionalnih in lokalih šol po
izobraţevanju o drogah in opis stanja glede uporabe drog s kratkimi
anketami ali intervjuji.
Načrtovanje: razvijanje ali prilaganje programa določeni regiji ali šoli tako,
da upoštevamo, kdo in v kakšnih okoliščinah bo izvajal program, kdo bo
vodil ali nadzoroval projekt ter kakšno je mnenje drugih kolegov in staršev
o projektu (mogoče se bo pokazal odpor) in kako lahko nanje vplivamo.
Uresničevanje: vpeljevanje in poučevanje predlaganega (in spremenjenega)
programa. Formiranje delovnih skupin učiteljev z iste šole ali iz iste
podregije, organiziranje učiteljev in načina zbiranja informacij za evaluacijo.
Vloga regijskega programskega vodje ne vključuje vloge izvajalca
evalvacije.
Evaluacija: uspešen program potrebuje stalno (oz. stalen proces) evaluacijo
med sodelujočimi učitelji (in učenci in starši). Ta evaluacija se razlikuje od
zaključne evalvacije predlaganega projekta.
Cilj stalne evaluacije je, da pokaţemo učiteljem, kateri deli projekta so se
med izvajanjem pokazali za uspešne in kateri ne. Učitelji lahko pri tem

59

uporabljajo teste in intervjuje, ali pa skupinske razgovore in konference na
dano temo.
Zaključna evaluacija predlaganega projekta pa zahteva druge metode
(število sodelujočih šol ali študentov, učinek preventive, evaluacija učinka
in vpliva).

3. Vzpostavljanje predlaganega programa
Upamo lahko, da bodo na nekaterih območjih prestavniki sodelujočih drţav
dosegli soglasje. Na nekaterih področjih pa jim bo zaradi regionalnih in
nacionalnih razlik spodletelo. Na koncu prvega dela srečanja strokovnjakov
se moramo zavedati sorodnosti in razlik, ter v katero smer bi morali kreniti,
da bi uresničili program.
Spodaj je nanizanih nekaj opornih točk za razpravo. Nanje se bomo oprli le
na začetku, ker v tem trenutku še ni jasno, do kakšnih zaključkov bomo
prišli med srečanjem.
Vzpostavljanje šolskega programa
 Ali so naštete sestavine (znanje, stališče, veščine) komponente
posebnega kurikuluma ali pa se zdruţujejo v nekakšen medkurikularen
material? Kaj so v tem primeru povezave s drugimi kurikulumi?
 Katere so stične točke tega programa z drugimi programi promocije
zdravja?
 Kam teţijo deli tega programa: k problematiki drog (alkohol, tobak,
dovoljene in nedovoljene droge) ali k področju splošnega znanja ali
razvoja zdravega ţivljenja?
 Kateri deli programa so uporabljivi glede na učenčevo starost?
 V kakšni obliki naj bi bil program posredovan: npr. knjige za učitelje,
delovni zvezki, priročnik, knjige za učence in starše, vadnice in letaki,
testi?
 Je program kurikularen in podoben snovi, ki se jo učimo iz knjige, ali
pa je zbir trditev posebne preventivne filozofije (glej filozofsko ozadje,
stične točke zahtev)? Preprosto, je to snov, ki se jo moramo naučiti ali
preventivna dimenzija (preventivni pristop za učitelje)?
 Kako bomo sam šolski program organizirali: kdo bo program vpeljal in
kako se bo ta kasneje tudi uresničil in evaluiral na neki šoli?
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Kako bodo urejeni stiki z lokalno javnostjo?

Vzpostavljanje nacionalnega programa
 Kako bo nacionalni program zgrajen: kdo (ustanova, organizacija,
agencija) bo ta projekt ograniziral, načrtoval, nadzoroval na nacionalni
ravni itd.?
 Koliko šol, učiteljev ali učencev bo vključenih?
 Kako se bodo učitelji dodatno izobraţevali?
 Kako bo program povezan z drugimi mreţami šol, civilnimi in tudi
drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z zdravjem in problemi drog?
 Kako bodo urejeni odnosi z javnostjo?
 Kdo bo program financiral (poleg Unesca)? Kdo bo organiziral zbiranje
denarja?
Vzpostavljanje regionalnega programa
 Kako bo vzhodno- in srednjeevropski program zgrajen: kdo (ustanova,
organizacija, agencija) bo ta projekt ograniziral, načrtoval, nadzoroval
na nacionalni ravni itd.?
 Kako bodo vodje nacionalnih programov usposabljani in kako bodo
sodelovali? Kdaj se naslednjič sestanemo?
 Kdo (mednarodna sredstva?) bo program financiral (poleg UNESCA)?
 Kdo bo organiziral mednarodno zbiranje denarja?
 Kdo bo evaluiral ţe zaključen celotni program?

Prevedel Samo Dekleva.

61

ZLORABA DROG KOT NOV RIZIČNI DEJAVNIK ZA
OTROKE IN MLADINO V SREDNJI IN VZHODNI
EVROPI: IZKUŠNJE UNDCP-JA PRI PREPREČEVANJU
ZLORABE DROG
Stefano Berterame20

1. Uvod
V zadnjem desetletju se je proizvodnja prepovedanih drog opazno povečala.
Ta porast proizvodnje povezujejo s porastom uţivanja drog, saj se cene teh
snovi niso bistveno spremenile. Nedovoljena uporaba drog se je z
nepričakovano hitrostjo razširila po celotnem planetu. Spremembe so
opazne tudi v načinih uţivanja drog, prav tako ne moremo več ločevati med
drţavami-proizvajalkami in drţavami-porabnicami.
Drţave, ki so bile od nekdaj povezane le s proizvodnjo in prometom drog,
so postale največji porabniki. V andskih drţavah danes uţivajo "basuco" in
kokain, v Aziji heroin nadomešča tradicionalno uţivanje opija . Še več,
veliko drţav, predvsem v Afriki, uvaţa za nedovoljeno uţivanje psihotropne
snovi, sintetizirane v industrijsko razvitejšem svetu. Nobenega od teh
območij pa ne moremo primerjati s Vzhodno Evropo, ki zaradi svojega
zemljepisnega poloţaja zdruţuje mnoga območja, kjer se pridelujejo
nedovoljene snovi in predstavlja eno glavnih trgovskih poti proti Zahodni
Evropi. Velik vpliv na Vzhodno Evropo ima tudi bliţina Zahodne Evrope,
od koder prihajajo uvoţene droge. Posledica tega je zloraba vseh vrst drog.
Najteţji problem drog je, da neposredno vplivajo na najbolj ranljive, npr. na
mladino. Prehod iz adolescence v zgodnje obdobje odraslosti je kritično za
pričetek eksperimentiranja z prepovedanimi drogami. Na mladostnike, ki
iščejo svojo identiteto in se začenjajo boriti za neodvisnost, imajo droge zelo
močan vpliv. Zaradi značilne radovednosti in ţelje po novih občutjih,
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Stefano Berterame, United Nations International Drug Control Programme.
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vrstniških pritiskov in uporništva proti avtoriteti odraslih, so mladi ljudje še
posebej zelo dojemljivi za "izkušnje z drogo".
Obstajajo štrije načini, po katerih so otroci in mladostniki izpostavljeni
vplivom droge:
 zasvojenost ob rojstvu, t.i. vertikalni prenos zasvojenosti z drogami s
staršev na otroka, zaradi česar prihaja pri novorejenčku tudi do
prirojenih napak;
 zlorabljanje drog s strani staršev, kar ima za posledico zlorabo ali
zanemarjanje otrok;
 sodelovanje v proizvodnji, predelavi in prometu z drogami;
 zasvojenost v otroštvu oz. mladostništvu in psihološke in fiziološke
travme kot posledica zlorabe drog.
Preprečevanje uporabe nedovoljenih drog je ena najpomembnejših
dejavnosti pri zmanjševanju povpraševanja, kar bi morali izvajati z
izobraţevanjem moţnih uporabnikov. "Preprečavanje uţivanja drog mora
postati mednarodna dejavnost, ki bo dosegla vsak narod, vsako druţbo,
vsako skupnost, vsako druţino, vsako šolo in vsako podjetje. Vsak
posameznik ima svojo vlogo v boju proti prepovedanim drogam in njihovi
zlorabi," je dejal generalni sekretar Zdruţenih narodov ob Mednarodnem
dnevu proti zlorabi drog in prepovedanemu prometu z njimi, 26. junija
1993.
Preprečevanje zlorabe drog med mladimi je omenjeno tudi v dveh
dokumentih, ki sta izhodišče za vse, ki se ukvarjajo z druţbenim poloţajem
otrok. Konvencija o otrokovih pravicah (1980) in Svetovna deklaracija o
preţivetju, varstvu in razvoju otrok, ki so jo potrdili na Svetovnem otroškem
vrhu leta 1990, vsebujeta določene člene o zlorabi drog.
Člen 33. Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna
skupščina 20. novembra 1989, se glasi:
"Drţave naj uporabijo vsa sredstva, vključno z upravnimi, administrativnimi
in izobraţevalnimi ukrepi, da bi zavarovale otroke pred nedovoljeno
uporabo narkotikov in psihotropnih snovi, kot je določeno v mednarodnih
sporazumih, in preprečile sodelovanje otrok v proizvodnji in transportu
takih snovi."
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Del, v katerem Svetovna deklaracija o preţivetju, varstvu in razvoju otrok
(Svetovni otroški vrh, 30. septembra 1990) govori o "Otrocih v posebno
teţkih pogojih” (Children in Especially Difficult Circumstances /CEDC/)
obravnava v 24. odstavku tudi zlorabo drog:
"Zloraba drog je globalni problem, ki pesti veliko število mladih ljudi in tudi
vedno več otrok - vključno s trajnimi predporodnimi poškodbami. Vlade in
mednarodne organizacije se morajo zoperstaviti nedovoljeni proizvodnji,
dobavljanju, povpraševanju, prometu in razpečevanju narkotikov in
psihotropnih snovi s skupno akcijo, da bi ustavile to tragedijo. Enako
pomembna sta izobraţevanje in dejavnost v skupnostih, saj zamejujeta tako
dobavo kot tudi povpraševanje po nedovoljenih drogah. Tudi alkohol in
tobak zahtevata akcijo, predvsem preprečevanje širjenja in izobraţevanje
mladih."

2. Droge v Vzhodni Evropi
Srednjeevropske drţave so od leta 1989 v obdobju nastajanja celostnih
političnih, druţbenih in gospodarskih sprememb. Te spremembe velikokrat
spremljajo gospodarski problemi, kot je npr. naraščanje nezaposlenosti in
padec ţivljenjskega standarda, čeprav se je v nekaterih drţavah stanje
ustalilo.
Kriminal, povezan z drogo, pred letom 1989 v večini teh drţav ni povzročal
večjih problemov. Tak poloţaj je pogojevalo nekaj dejavnikov: manjša
moţnost potovanj zunaj drţave, slaba povezava z drţavami, ki imajo veliko
izkušenj z drogami, močni mehanizmi druţbenega nadzora in pomanjkanje
konvertibilnih valut. Prehod iz socialističnih v druţbe s svobodnim trgom in
dostop do globalnega gospodarstva sta začrtala organiziranemu kriminalu in
trgovanju z drogo nove cilje in priloţnosti za delovanje.
Trgovanje z drogami je v teh drţavah trenutno zelo razširjeno, tako kot
narašča dotok nelegalnih drog in se spreminjajo načini zlorabe drog.
Slovenija, Madţarska, Slovaška, Češka in Poljska so postale prehodna in
skladiščna območja za pošiljke heroina na poti preko Balkana proti severu, v
Evropo. Nadalje, viri navajajo, da potekajo trgovske poti za opij, heroin in
izvlečke kanabisa na evropsko trţišče iz Srednje Azije: 1) preko Ruske
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federacije; 2) čez Kaspijsko morje in Kavkaz; 3) čez Črno morje. Trgovino
in skladiščenje v Srednji Evropi ter dobavo in oskrbovanje evropskega
trţišča nadzorujejo številne organizirane kriminalne skupine, ki so
največkrat povezane z ruskim organiziranim kriminalom.
Zaplembe drog, ki so jih izvedli madţarski, češki, avstrijski in nemški
policisti, nakazujejo, da je trgovska pot proti severu preko Balkana in čez
Madţarsko, Slovaško in Češko do Nemčije sicer najočitnejša, ni pa
najpomembnejša. Preprodajalci mamil pogosteje potujejo z azijskih letališč
do srednje- oz. vzhodnoevropskih letališč, kot so npr. Moskva, Varšava,
Praga, Budimpešta, Sofija, Bukarešta, tam izrabljajo vedno večji promet in
pa dejstvo, da je nadzor teh letališč še vedno v povojih.
Večkrat navajajo tudi nedovoljeno gojenje maka in proizvodnjo
prepovedanih snovi. Gojenje makovih glavic za osebno uporabo je tradicija
v teh predelih, zato prepoved upoštevajo precej ohlapno, čeprav nekatere
drţave poročajo o odstopanjih. Na Madţarskem se je v preteklih letih
občutno povečala pridelava maka na debelo. Kemične droge se sintetizirajo
na Poljskem, kjer proizvajajo najkakovostnejše amfetamine v Evropi (nivo
čistosti niha med 97% in skoraj 100%). Na Češkem proizvajajo dve novi
lokalni drogi, ki se jih injecira: brown (izpeljava iz kodeina) in owervitin, ki
pri zahodnoevropskih zasvojencih pridobivata na priljubljenosti. Pri sintezi
drog v t.i. "domačih laboratorijih" uporabljajo preproste kemijske postopke,
lahko dostopne kemikalije kot reaktante in preprosto laboratorijsko opremo.
Slovaška republika poroča, da je tamkajšnja nedovoljena proizvodnja
amfetaminov velikanska.
Vzporednica trgovini in povečani dobavi in proizvodnji nedovoljenih drog
je grozljivo naraščanje zlorabe drog v teh drţavah, predvsem med mladimi.

3. Vpliv zlorabe drog in snovi na otroke in mladino
Natančno število otrok in mladostnikov, ki zlorabljajo droge, je teţko
določiti, ker mnogo teh snovi ni pod nadzorom, podatki o zlorabi drog na
nekem območju pa so redki. Številke in odstotki pa, če so ţe podani, niso
tabelirani glede na starost.
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Kljub temu obstaja nekaj kazalcev o razširjenost, načinih in gibanju obsega
zlorabe drog med mladimi. Mnoge študije kaţejo, da njihovo število narašča
predvsem v mestnih naseljih. Zloraba drog postaja vse pogostejša med zelo
mladimi, snovi, ki so zlorabljene pa so fizično in komercialno vedno laţje
dosegljive (alkohol, tobak in topila). Zlorabljena so celo zdravila, ki jih je
mogoče dobiti na recept ali brez njega.
Širjenje zlorabe drog med različnimi skupinami mlade generacije
Na splošno so mladi, katerih skrbnik/roditelj ali oba uporabljata droge ali
alkohol, otroci iz disfunkcionalnih druţin, otroci iz druţin, kjer vlada nasilje
in "otroci ceste", bolj nagnjeni k z zlorabljanju drog.
Zato je v Vzhodni Evropi in tudi drugod deleţ zlorabe drog precej visok pri
marginalizirani mladini, kot npr. pri "cestnih otrocih", pri potomcih manjšin
(prevsem pri romskih otrocih), številne ankete, opravljene na šolah, pa
kaţejo, da se tudi v celotni populaciji ta deleţ dviga.
Zaključki metode "hitre ocene" (Rapid Assessment) razvoja zlorabljanja
drog, ki je bila na Češkem zaključena leta 1996, so pokazali, da postaja
zloraba drog v osnovnih šolah sčasoma "normalen" pojav, tako kot pitje
alkohola pred nekaj leti. Na to kaţe tudi dejstvo, da del mladih ne dojema
uţivanja drog kot nekaj, kar bi morali za vsako ceno skriti.
Medtem ko predvidevajo, da najmanj 30 % in največ 90 % "cestnih otrok"
pogosto uţiva droge oz. druge snovi, se giblje zloraba na Češkem med
študenti med 14.3%, ki priznavajo redno uporabo in 37%, ki trdijo, da so
droge poskusili le enkrat, na Madţarskem jih je 12% poskusilo droge enkrat
v ţivljenju, na Poljskem 23%, 11.3% šolske mladine je poskusilo kanabis v
Bratislavi, 7% pa jih je poskusilo drogo v St. Petersburgu.
Čeprav v Albaniji razširjenost zlorabe drog ni znana, saj sistematičnih
raziskav še niso opravljali, je raziskava iz leta 1993 med univerzitnimi
študenti, starimi med 19 in 21 let, pokazala, da jih je 1.7 % zlorabljalo
droge enkrat in le 0.5 % več kot enkrat. To si razlagajo z dolgotrajno
odmaknjenostjo Albanije od ostale Evrope, na ţalost pa podatki kaţejo, da
Albanija zmanjšuje svoj "zaostanek".
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V drugi letni raziskavi Češkega republiškega zdravstvenega centra (ČRZC),
ki so jo izvajali oktobra, so našli 1258 zasvojencev, ki so v rednem procesu
zdravljenja in pribliţno še enkrat toliko (okoli 1000) uporabnikov drog, ki v
centre ne prihajajo redno. Glede na te številke ČRZC ocenjuje, da se število
ljudi, odvisnih od drog, giblje okoli 200.000, prav tako pa trdijo, da je 37%
novih uţivalcev starih le med 15-19 let (Tyrlik, M.; Zuda, T.; Bem, P.;
Power, R.: Rapid Assessment of the Drug Abuse in the Czech Republic.
UNDCP, februar 1996). Podobno stanje je v Bratislavi, kjer je bilo v letu
1994 kar 49.3% izmed registriranih uţivalcem mamil mlajših od 20 let,
medtem ko madţarska zdravstvena organizacija poroča o 2806 registriranih
uţivalcih drog, od katerih je 0.5% mlajših od 15 let in 11.1% starih med 15
in 19 let (Katona, E.: Update Draft City Report Budapest/Szeged.
UNDCP/Pompidou Group Project, oktober 1995).
Glede na anketo, ki so jo izvedli v Belorusiji in ki je bila oddana Komisiji za
narkotike (Letno poročilo 1994), so za 29.5% zlorab drog na bazi opija in
6.78% zlorab hlapljivih topil odgovorni ljudje, mlajši od 24 let.
Ruski strokovnjaki ocenjujejo, da je vsaj enkrat poskusilo drogo 5 milijonov
Rusov in da jih pribliţno 500.000 drogo redno uporablja (The Moscow
Street Children Project, bilten, predstavljen na WHO/IOGT Konferenci o
"cestnih otrocih" in o psihoaktivnih substancah: inovacije in sodelovanje, v
Ţenevi, 18-22 april 1994). V Ukrajini je med registriranimi uporabniki drog
(37978 prijavljenih leta 1994, število vseh uporabnikov pa naj bi bilo
500000) 90% mlajših od 30 let, poročajo pa tudi o 40% porastu v deleţu
mladostniških uporabnikov (Information on Anti-Narcotics Efforts, izdala
ukrajinska vlada, March 1994 and 1995 International Narcotics Control
Strategy Report, april 1995).
Niţanje starosti, pri kateri pride do prvega stika z drogo in injeciranja
Povprečna starost, pri kateri pride do prvega stika z drogo, se je na Češkem
zniţala do starostne skupine 13-16 let. Študija, ki so jo izvedli v Sofiji in še
treh velikih mestih, kaţe, da se je v primerjavi z sredino 70-ih, ko je bila
povprečna starost ob prvi uporabi drog 18.5 let, starost ob prvi uporabi
drastično zniţala: heroin 14-16 let, zdravila/benzodiazepini 12-14, hlapljive
snovi 12 let in celo manj (Lazarov, P.: City Report Sofia,
UNDCP/Pompidou Group Project, oktober 1995). V letu 1987 je bilo v St.
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Petersburgu znanih le nekaj primerov uporabe drog pri trinajstletnikih,
danes je to skoraj norma (Gilinskiy, Y.: Drug Addiction in St. Petersburg:
Tendencies, Problems, Prospects, Prevention, mimeo 1996). Predvidevajo
tudi, da je do 25% uţivalcev drog prišlo v stik z drogami predno so
dopolnili 16 let (Report os the UNDCP Legal Assistance Mission, marec
1995).
V Sloveniji je zaskrbljajoča porast zlorabe heroina. Starost uţivalcev
heroina stalno pada. Podatki ljubljanskega zdravstvenega centra kaţejo, da
je večina oseb sprejetih zaradi heroina in da je srednja starost prve uporabe
19 let. Epidemiološka anketa, izvedena v Ljubljani, je pokazala, da je bilo
14.9% intravenoznih uporabnikov drog (IUD) mlajših od 14 let, 72.3% pa je
bilo starih med 15 in 19 let, ko so prvič poskusili marihuano.
Študija, izvedena na ulicah, v okviru metode hitrega ocenjevanja zlorabe
drog na Češkem, se je dotaknila predvsem IUD-jev, ki niso bili v stiku z
nobeno zdravstveno organizacijo. Srednja starost vzorca je bila 21 let pri
moških in 17 let pri ţenskah. Da bi dopolnili rezultate ankete, so v Pragi in v
Brnu organizirali kar nekaj usmerjenih diskusijskih skupin. Sodelujoči so
izpostavili pomembnost padca starostne meje uţivalcev drog in poudarili, da
so nevarna obnašanja (posojanje brizgalk in igel) bolj pogosta med mladimi
uţivalci drog (Tyrlik, M.; Zuda, T.; Bem, P.; Power, R.: Rapid Assessment
of the Drug Abuse in the Czech Republic. UNDCP, februar 1996).
Kazalec prvega stika z drogami je pomemben zato, ker bolj zgodaj, ko je
mladostnik sprejel droge, teţje je zasvojenost pozdraviti in mladega človeka
rehabilitirati, prav tako pa so moţnosti, da se bo vrnil k drogam, večje. Zato
bi morali na tem območju dati prednost zaustavljanju trenda širjenja drog in
prispevati k odmikanju časa prvih stikov z drogami.
Niţanje starosti ob prvem stiku z drogami neposredno vpliva na niţanje
starosti ob prvem injeciranju, do katerega pride kasneje v ţivljenju. Vzrok,
ki je tudi povezan s tem, je dokajšnja dostopnost heroina in drugih opijatov.
Makedonci pogosto zlorabljajo heroin pri petnajstih letih, deleţ uporabe
drog z injeciranjem je prav tako opazno visok. Poročilo o epidemiji heroina
v Makedoniji, pripravljeno za Lindesmith Centre v aprilu 1995, razlaga, da
je pristop k injeciranju večinoma v skladu z eksperimentiranjem med
vrstnikih oz. z uporom proti veljavnim druţbenim vrednotam.
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Izbira drog: od hlapljivih topil do kanabisa in heriona
Otroci in mladostniki ne poznajo meja, ko posegajo po različnih vrstah drog,
s katerimi bodo eksperimentirali. Njihovo izbiro pogojuje mnogo druţbenih
in ekonomskih dejavnikov kot npr. dostopnost droge, razširjenost droge v
okolici in količnik med ceno in prihodkom, torej relativna cena droge glede
na finančno stanje uţivalca. V takih okoliščinah je vsak poskus, da bi
nadzorovali ali omejili ponudbo drog, obsojen na propad, če ni povezan z
razdelano preprečevalno strategijo, ki lahko učinkovito omeji nevarnost
zlorabe drog.
Večina mladih ljudi v Vzhodni Evropi zlorablja poleg alkohola in tobačnih
izdelkov tudi hlapljiva topila, marihuano, amfetamine in heroin. Kokain in
crack sta ali predraga ali pa teţko dosegljiva. Lepila in topila “snifajo”
predvsem "otroci ceste" in otroci manjšin, medtem ko študentje v večji meri
zlorabljajo kanabis in amfetamine.
Čeprav zajema zloraba hlapljivih topil še vedno široko populacijo in se
starost ob prvi uporabi še kar naprej niţa, pa priljubljenost hlapljivih topil
med mladimi nezadrţno pada. Na Madţarskem je mladina v poznih 60-ih
najpogosteje inhalirala hlapljive snovi, ki so bile (in še vedno so) lahko
dosegljive. Nekaj izdelkov so celo vzeli s trţišča zaradi primerov
"predoziranja" in nenadnih smrti med mladostniki. Retrospektivna študija,
izvedena leta 1993, ugotavlja, da zloraba inhalantov ni problem "številka
ena" pri zlorabi drog na Madţarskem (Katona, E.: Update Draft City Report
Budapest/Szeged. UNDCP/Pompidou Group Project, oktober 1995).
Na Poljskem pada število uporabnikov makovih izvlečkov (od 80% v letu
1993 do manj kot 50% do konca 1994), hitro pa narašča priljubljenost
amfetaminov (30% uporabnikov) in različic kanabisa (Les Stupéfiants en
Pologne, SCTIP, Varsovie, 1994).
Rezultati ankete, narejene v okviru ESPAD z reprezentativnim vzorcem
dijakov, starih 15-16 let, kaţejo, da je v vzorcu iz Bratislave 23.9%
mladostnikov vsaj enkrat v ţivljenju poskusilo kanabis, 7.8% inhalante,
6.4% pomirjevala, 3.9% heroin, 2.2% LSD in druge halucinogene snovi,
2.1% kokain, 1.6% amfetamine, 1.0% ecstasy. V zadnjem letu je marihuano
uţivalo 18.1%, 2.7% jih je zlorabljalo inhalante, v zadnjih 30 dneh pa je
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marihuano uţivalo 11.3%, 2.0% pa inhalante. (Nociar, A.: City Report
Bratislava, UNDCP/Pompidou Group Project, oktober 1995).
V Sloveniji je kajenje marihuane in hašiša ţe del druţbenega vedenja
mladih.
Vzroki zlorabe drog
Pomanjkanje epidemioloških podatkov v Vzhodni Evropi oteţuje, da bi
natančno določili vzroke nenadnega porasta v zlorabi drog med otroki in
mladostniki. Toda raziskave in študije podajajo dejavnike, povezane z
zlorabo drog, kot so: nestabilna druţina, nasilje v druţini, alkoholizem ali
odvisnost od drog pri starših, čustvena prikrajšanost, revščina, slab šolski
uspeh, pomanjkanje samozavesti, vpliv sorojencev ali status manjšine.
Druţbene in kulturne spremembe v Vzhodni Evropi so v zadnjih petih letih
veliko prispevale k zgoraj naštetim dejavnikom, torej porasta zlorabe drog
ne moremo označiti kot nepričakovan prehodni učinek.
Zdravstvene in socialne implikacije uporabe drog
Študije so pokazale, da zlorabo drog ponavadi spremljajo druga ogroţujoča
vedenja, kot so npr. seks brez zaščite, najstniška oz. nenačrtovana nosečnost,
predčasna prekinitev šolanja, nasilje, kriminal in prestopništvo. Druge
študije so jasno izpostavile povezavo med zlorabo drog in alkohola in prvo
spolno izkušnjo, menjavanjem partnerjev in nevarnim spolnim obnašanjem.
"Strategic County Profile for Poland (November, 1993)" je problem Poljske
z zasvojenostjo z drogami tesno povezal s "hitro zasvojljivim,
kontaminiranim in strupenim" izvlečekom iz makovih glavic ("kompot"), ki
ga pogosto mešajo z barbiturati ali benzodiazepini. Čeprav oblika odvisnost
hitro pobere svoj davek zdravju uţivalca in kljub stalnim poskusom
izobraţevati javnost o zvezi med opiati, slabšanjem zdravja in AIDS-om, se
zloraba te droge hitro širi, predvsem med poljskimi najstniki.
Zloraba drog med "cestnimi otroci" in mladostniki pogosto odpira vrata v
svet kriminala in vključuje najstnike v trgovanje z drogami. Podatki kaţejo
na velik deleţ zlorabe drog med mladimi prestopniki, vedno več pa je tudi
kriminala, povezanega z drogami. Leta 1994 je bilo na Hrvaškem
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prijavljenjih 612 primerov z drogo povezanih kaznivih dejanj. Število
mladih kriminalcev (18-21 let) stalno narašča, najvišje pa je v turističnih
centrih (Split, Rijeka, Zagreb) (Drug Related Crime in Croatia, State
Prosecutor's Office, marec 1995)

4. Programski odzivi in predlogi politik
Vlade vzhodnoevropskih drţav se resno ubadajo z epidemijo zlorabe drog in
izvajajo različne reforme, da bi zmanjšale povpraševanje po drogah v svojih
drţavah. Na področju preventivnega izobraţevanja je večina projektov
usmerjena na mlado populacijo, ker je jasno, da poceni preventivne
intervencije pri mladostnikih lahko učinkoviteje zmanjšajo moţnosti zlorab
drog kasneje v posameznikovem ţivljenju kot pa drago zdravljenje in
poskusi rehabilitacije. Vendar pa se taki programi vse prepogosto sprevrţejo
v mnoţico neusklajenih in razdrobljenih projektov, ki jemljejo zlorabo drog
kot ločen, samostojen problem.
Ugotovitve mnogih projektov in programov o preprečevanju zlorab drog so:
 Predmet zlorabe drog med otroki in mladino je tako kompleksen, da
posamični pristopi, pristopi po delih, samo začasno odpravijo učinke, ne
razrešijo pa vzrokov zlorabe drog.
 Le širok, celostni pristop k potrebam otrok in mladine je učinkovit pri
razreševanju njihovih problemov ob zlorabi drog.
Zato se moramo premakniti od posamičnih (sektorskih) pristopov k
celostnemu, multisektorskemu pristopu, skupaj s treningi socialnih veščin, s
promocijo načinov zdravega ţivljenja in podpore druţine, s spodbujanjem
vključevanja skupnosti v ta problem, z druţbeno mobilizacijo ipd. Pristop,
ki vključuje najširši krog druţbenih akterjev, ki podpirajo zdrav razvoj
otroka in njegovega okolja, nasprotuje neusklajenim, ozkim programom, ki
obravnavajo problem drog kot ločen, samostojen problem.
Eden prvih izzivov v večini drţav je bila postavitev preventivnega
izboraţevanja kot rednega sestavnega dela šolskega programa, ne pa kot
enodnevnega dogodka, predstavljenega le enkrat v šolskem letu. Naslednji
korak je okrepiti šolsko sporočilo in ga podpreti s številnimi dejavnostmi in
poudarjanjem pozitivnega in zdravega načina ţivljenja v okviru skupnosti.
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Kot odgovor problemu drog vlaga Češka več truda v primarno in
sekundarno preventivo. Največ pozornosti namenjajo osnovnošolcem
(Tyrlik, M.; Zuda, T.; Bem, P.; Power, R.: Rapid Assessment of the Drug
Abuse in the Czech Republic. UNDCP, februar 1996).
Odkar epidemiološki kazalci v zadnjih dveh letih kaţejo hiter porast zlorabe
drog v starostni skupini 13-19 let, je prvi cilj madţarske nacionalne
strategije preprečevanja drog - povezovanje programov preprečevanja
zlorabe drog po šolah. Ciljna skupina preprečevanja so deset- do
osemnajstletniki.
V skladu z Zakonom o preprečevanju zlorabe drog iz leta 1985 morajo vse
šole na Poljskem vključiti v svoj program tudi preventivno izobraţevanje o
drogah. Mnogi teh šolskih programov poudarjajo in razvijajo predvsem
osvajanje veščin reševanja stresnih poloţajev in problemov (PHARE MCP
Drug Reduction Project Second Report, first draft, julij 1995).
V Sloveniji vpeljujejo trenutno dva glavna tipa preprečevanja drog. Prvi je
usmerjen na splošno populacijo mladih in zagovarja zdrav in dinamičen
način ţivljenja, ne poudarja pa nevarnosti drog kot ločenega problema (npr.
PSIC program v Ljubljani, ki vključuje 2000 najstnikov, starih 13-15 let).
Drugi tip vključuje ogroţeno populacijo in poudarja reševanje psiholoških
teţav (PHARE MCP Drug Reduction Project Second Report, first draft, julij
1995). Dejansko pa preventivni šolski programi ne doseţejo tistih, ki šole ne
obiskujejo in preţivijo večino časa na ulicah. Za "otroke ceste", za tiste, ki
šolo pustijo in za ţe zaposlene je potrebno uvesti programe in dejavnosti, ki
bodo ukrojene po njihovi meri.
Tudi v ukrajinskem šolstvu imajo preventivne programe proti drogam
(UNDCP International Drug abuse Assessment System/Country Drug
Profile, marec 1995).
Nadalje, v okviru Pripravljalnega sestanka za razvoj podregionalnih
struktur, ki bi omogočale nadzor nad drogami, in je potekal maja 1995 v
Pragi, je delovna skupina, ki se je ukvarjala z zmanjševanjem povpraševanja
po drogah, analizirala stanje preventivnega izobraţevanja o zlorabi drog v
tamkajšnji podregiji.
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Člani delovne skupine so ugotovili, da :
 bi moral razvoj preventivnih programov v šolah temeljiti na promociji
kakovostnega in zdravega načina ţivljenja;
 bi morale pedagoške šole in fakultete v svoj program vključiti tudi
tehnike preventivnega izobraţevanja proti zlorabi drog;
 bi morali pilotni projekti za razvoj programov, ki so bili izvedeni v
podregijah, nujno voditi k razvoju preventivnega nacionalnega šolskega
programa;
 bi sprejetju takega programa moral slediti program, ki bi nadgrajeval
znanje učiteljev, ki ţe poučujejo v šolah, in ki bi dopolnil pedagoško
znanje o tem na univerzah.
Prav tako pa so člani delovne skupine izpostavili naslednje teme in
predlagali, da njihovo razreševanje poteka na podregionalni ravni:
 drţave naj bi si izmenjavale rezultate in doseţke pilotnih projektov za
razvoj programov, izvedenih v posameznih regijah, da bi razvile
podobno metodologijo, s katero se bodo lotevale problema drog. Pri
razvoju nacionalnega programa pa naj bi drţave upoštevale kulturne,
zgodovinske, druţbene in gospodarske značilnosti in razlike med
drţavami;
 kot posledica dopolnil nacionalnega programa naj bi bila preventiva
zlorabe drog vključena v dodiplomski del izobraţevanja učiteljev.
Posledica teh predlogov je predlog razvoja preventivnega programa proti
zlorabi drog, ki je nastal na subregionalno "iniciativo". UNDCP meni, da je
UNSEX-ova delavnica primerna priloţnost za nadaljevanje pogovorov in
projektov, ki bi pomagali k razvoju preventivnih strategij proti zlorabi drog
vVzhodni in Srednji Evropi.
Poleg izobraţevanja v šolah je veliko drţav vpeljalo osveščevalne
kampanje, ki temeljijo na različnih komunikacijskih sredstvih. Preventivne
izobraţevalne kampanje in aktivnosti so usmerjene k mladim in
mladostnikom. Veliko progamov se ukvarja le z preventivnim
izobraţevanjem ne glede na dejavnike tveganja in varovalne dejavnike. Kot
posledico tega dejstva so razvili preventivne kampanje in program, ki
temelji na ustrahovanju in moralnih vrednotah, ki pa mladostnikom niso
pomembne. Da bi se izognili mnoţici takšnih programov preventivnega
izobraţevanja, so se pojavile analize vzorcev zlorabe drog, trendov med
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mladimi ljudmi in njihovih odnosov do drog. Ta raziskava je veliko
pripomogla k določanju rizičnih in varovalnih dejavnikov, okoli katerih
lahko osnujemo preprečevalno strategijo.
Tak pristop je okrepil potrebo po pozitivni usmeritvi preventivnega
izobraţevanja. Zlorabo snovi med otroki in mladostniki moramo razumeti
kot način spoprijemanja z ţivljenjskimi problemi in ne kot odklonsko
vedenje. Programi bi morali pomagati otrokom, da razvijejo alternativne
veščine sproprijemanja s problemi, ne pa da jih le oţigosajo kot uţivalce
drog. Otroci in mladina ne sprejemajo moralističnega ocenjevanja drog, zato
je poudarjenje zdrave izbire z nudenjem alternativnih "orodij", ki pomagajo
v soočanju s stresnimi situacijami, prav gotovo bolj učinkovito.
Za uspeh preventivnih dejavnosti pa je zelo pomembno tudi sodelovanje
otrok in mladostnikov. Vključevanje v proces odločanja je za njihovo
prihodnost ogromnega pomena. To pa pomeni vse, od ocenjevanja
njihovega poloţaja do označevanja problemov in rešitev in celo do vodenja
projektov. Preventivni programi proti zlorabi drog, ki jih vodijo vrstniki, so
dokazano najboljši in najbolj učinkovito dosegajo sodelovanje s ciljno
populacijo.
Enako velja za celostnejše programe, v katere so vključene celotne
skupnosti. Najuspešnejši so tisti programi, ki iščejo sodelovanje ljudi z
različnih področij in iz različnih ustanov. Strateško povezovanje med člani
skupnosti se je pokazalo kot ključni element do uspeha pri najrazličnejših
projektih. S spodbujanjem partnerstva med lokalnimi in drţavnimi
sluţbami, podjetji, nevladnimi organizacijami, učitelji, starši in otroki,
ustvarimo proţne in "ţivljenja sposobne" programe, ki spreminjajo
strategijo skupaj s spreminjajočimi se potrebami.
Za konec naj se zahvalim UNESCU za priloţnost, da lahko predstavim
izkušnje UNDCP-ja in za sodelovanje med našimi agencijami na tem
področju. Še naprej si bomo prizadevali deliti izkušnje in se iz njih učiti.
Prevedel Samo Dekleva.
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POVZETEK PREDLOGA NACIONALNE STRATEGIJE
ZMANJŠEVANJA ZLORABE DROG V REPUBLIKI
HRVAŠKI (Vlada Republike Hrvaške, Zagreb, januar
1996)21
1. UVOD
Zloraba drog je medkulturni pojav in eden od skoraj nerešljivih problemov
sodobnega sveta. Po posledicah, ki jih povzroča posameznikom, druţini in
skupnosti, se šteje za enega od najteţjih socialnopatoloških pojavov
današnjega časa. Čeprav namenja mednarodna javnost vedno več naporov in
sredstev temu, da bi se postavila po robu nedovoljeni trgovini z drogami in
izpopolnjevanju preventivnih pristopov, zdravljenja in rehabilitacije
odvisnikov, še vedno ni rezultatov, ki bi dokazovali zmanjševanje tega
pojava. Nasprotno, število odvisnikov se zvišuje v tistih drţavah, kjer do
sedaj niso imeli podobnih problemov. V Republiki Hrvaški je zloraba drog v
svoji sodobni obliki z vsemi subkulturnimi, vedenjskimi, psihosocialnimi,
ekonomskimi, kriminogenimi, medicinskimi in drugimi sestavinami opazna
zadnjih 25 let, tako da je danes, predvsem zaradi vojnih razmer, dosegla
zaskrbljujoče, v nekaterih mestih pa celo zastrašujoče razmere.
2. RAZMERE IN TEMELJNE ZNAČILNOSTI PROBLEMA
Raziskave so pokazale, da okoli 5 % mestnih mladostnikov zlorablja eno od
drog, če izvzamemo alkohol in tobak, vsaj en poskus s katerokolo
nedovoljeno drogo pa je izvedlo okoli 20 % mladih v starosti nad 16 let. Po
številu umrlih zaradi predoziranja z drogo in po nekaterih drugih
indikatorjih stanja (ker ni ustrezno organiziranega sistema spremljanja
pojava), bomo, če se ne bodo hitro izboljšali ukrepi za zmanjševanje pojava,
dosegli raven najbogatejših drţav zahodne Evrope. Kljub neprimerljivim
razlikam v narodnem dohodku, je danes ekonomska škoda zaradi drog na
Hrvaškem proporcionalno večja kot v mnogih drugih drţavah Evrope.
Prevod tipkopisa "Vlada republike Hrvatske: Saţetak prijedloga nacionalne
strategije suzbijanja zloupotrebe droga u Republici Hrvatskoj, Zagreb siječanj
1996".
21
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V primerjavi s prejšnjimi leti, je od leta 1993 število novih odvisnikov
(predvsem mladih), ki so se javili na zdravljenje, naraslo za več kot 300 %.
3. TEMELJNI EPIDEMIOLOŠKI PODATKI (OCENA)
 Skupno število odvisnikov od vseh nedovoljenih drog - okoli 6.000.
 Skupno število t.i. rekreativnih (tedenskih) uporabnikov drog - okoli
35.000.
 Skupno število mladih, ki so najmanj enkrat poskusili drogo - okoli
100.000.
4. POGLAVITNE ZNAČILNOSTI DANAŠNJE EPIDEMIOLOŠKE SLIKE









Ponudba drog na ilegalnem trţišču je vedno močnejša, agresivnejša in
bolje organizirana.
Povpraševanje oziroma interes mladih po uţivanju drog je očitno
narasel.
Največji problem sta distribucija in poraba heroina, stalno pa so na
trţišču tudi kokain, amfetamin in MDMA (Ecstasy).
Vedno bolj sta razširjeni vzgoja in ilegalna distribucija plodov maka, ker
iz njih po sušenju in kuhanju pripravljajo t.i. opijski čaj, in marihuane, ki
jo sadijo po vsej Hrvaški.
Uporaba drog je pogosta pri mladih, očitno pa se je skrajšal čas od
začetka uţivanja blaţjih sredstev (marihuane) do prehoda na teţje
opijatske droge, posebno heroin.
Število nezaposlenih mladih ali starejših od 25 let, ki se odločajo za
uţivanje drog ali za trgovino z njimi, raste. Vedno več beguncev uţiva
droge.
V povezavi z uţivanjem drog je porasel tudi kriminal, posebno med
mladoletniki.
Ker je zaradi naraslega števila primerov nemogoče ustrezno izvajati
vzgojo in prevencijo odvisnikov z AIDS-om, je znatno naraslo število
mladih, okuţenih s hepatitisom, kar kaţe na povečano nevarnost širjenja
AIDS-a.
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Predvidevanja o gibanju kriminala na področju opojnih drog
utemeljujemo z nekaj neugodnimi dejstvi, kot so:
 hiperprodukcija drog v svetu, posebno heroina, kokaina in amfetaminov
ter organizirana ponudba v evropskih drţavah;
 Republika Hrvaška leţi na balkanski poti drog, ki se je v vojnih
raaazmerah preoblikovala, vendar pa ni izgubila pomena (droga še
naprej prihaja tudi iz teh smeri);
 trajna turistična in pomorska usmerjenost drţave, navzočnost v drţavah,
proizvajalkah drog ter liberalizacija mejnih reţimov kot del integrativnih
procesov v Evropi;
 očitna kontaminacija z drogami večine evropskih drţav;
 oblikovano "domače" trţišče, ki privlači trgovce z drogami in v katerem
se, po ocenah, letno obrača z več kot 200.000.000 DEM, posredna škoda
zaradi t.i. sekundarnega kriminala in socialne posledice pa so očitno
večje.
5. SEDANJE STANJE PRI ZMANJŠEVANJU ZLORABE DROG V
REPUBLIKI HRVAŠKI
1. Učinkovitost represivnih programov (policija, pravosodje) v
zmanjševanju rastočega, z drogami povezanega kriminala je zaradi
nesodobne zakonodaje, slabe organiziranosti in koordinacije ter zaradi
premajhnega števila angaţiranih in dobro izobraţenih profesionalcev,
nezadovoljiva.
2. Šolski preprečevalni programi so neorganizirani, zajemajo majhno
število šol in učencev, predavatelji in učitelji niso izobraţeni za
izvajanje specifičnih in nespecifičnih programskih aktivnosti.
3. Ukrepi za aktivno in zgodnje odkrivanje uţivalcev drog so slabi in
neorganizirani. Razviti je potrebno mreţo "outreach" programov,
toksikoloških sluţb in usposobiti delavce nekaj področij, da bi se ta
programska dejavnost, brez katere ni mogoče doseči, da bi se čim večje
število odvisnikov čim prej vključilo v programe zdravljenja,
kakovostno izvajala.
4. Na Hrvaškem je treba začeti razvijati mreţo programov za zdravljenje in
rehabilitacijo odvisnikov. Razen substitutnih programov, ki so v vojnih
okoliščinah organizirani kot edina rešitev, da se čim večje število teţkih,
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neozdravljivih odvisnikov od heroina postavi pod nadzor, smo v sistemu
zdravstva praktično na ravni iz leta 1971.
5. Vse dejavnosti in pobude v sistemu drţavne mreţe je, brez kakršnekoli
podpore in ob velikih odporih, popolnoma prostovoljno in entuziastično
v zelo skromnih prostorskih in materialnih pogojih izvajala majhna
skupina Oddelka za odvisnosti pri Klinični bolnici "Sestre usmiljenke".
6. V zaporskem sistemu so se pogoji za organizirano zdravljenje
odvisnikov očitno poslabšali in so slabši kot pred nekaj leti, število
odvisnikov z izrečenim ukrepom obveznega zdravljenja, ki poteka
istočasno s prestajanjem kazni zapora, pa se je najmanj potrojilo.
7. Na Hrvaškem se šele načrtuje oblikovanje raznih zdruţenj meščanov
(Organizacija staršev proti drogam, Mladi proti drogam in podobno), ki
bodo prevzemala različne pobude in nudila podporo temeljnemu
drţavnemu programu za zmanjševanje zlorabe drog. Na tem področju bi
se moral posebej zavzeti Rdeči kriţ.

6. PREDVIDLJIVO STANJE
Če ne bomo zagotovili pogojev za izvajanje začrtanega drţavnega programa,
se bo stanje poslabšalo do neslutenih posledic. Narava pojava je taka, da se
v nekem okolju število odvisnikov samo povečuje. Nikjer se še ni zgodilo,
da bi se problem brez posebej sofisticiranih in kontinuiranih ukrepov pričel
sam od sebe zmanjševati. Vedno se je dogajalo nasprotno:
 število uţivalcev in odvisnikov se povečuje,
 ekonomska škoda narašča eksponentno,
 organizirani kriminal narašča,
 nacionalna varnost in varnost meščanov je ogroţena,
 zdravje in vedenje mladih ter nataliteta so ogroţeni,
 število okuţenih z AIDS-om in s hepatitisom narašča,
 privlačnost drţave za tuje turiste se zmanjšuje,
 drţava, ki ne izvaja programov zmanjševanja zlorabe drog na način, kot
se ga od nje na mednarodni ravni pričakuje, izgubi ugled, ki ga ima v
svetu.
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7. STRATEGIJA ZMANJŠEVANJA ZLORABE DROG V REPUBLIKI
HRVAŠKI
Temeljno pravilo nacionalne strategije zahteva kontinuirano izvedbo
organiziranih ukrepov, s katerimi se bo v stalnem ravnoteţju nadaljevalo
zmanjševanje PONUDBE (DOSTOPNOSTI) drog na ilegalnem trgu in
POVPRAŠEVANJE po drogah s strani ogroţene populacije. S
prevladujočim represivnim pristopom, s katerim so mnoge drţave poskušale
vzpostaviti nadzor nad ilegalnim trţiščem z drogami tako, da bi ta sredstva
naredile nedostopna, v glavnem niso dosegli pričakovanih rezultatov.
Namesto da bi droge "izginile", sta policijski in pravosodni sistem
hipertrofirala, zapori so preobremenjeni z velikim številom - v večini - ţrtev
tega kriminala (odvisniki), narko-kriminal pa je še naprej ustvarjal velike
dobičke. Z velikim denarjem, ki se vrti v rokah organiziranega kriminala, ki
se ukvarja z drogo, so se lahko nosilci te dejavnosti dobro zavarovali pred
represijo, podkupili politike (primer Italije) in s časom pridobili vse večjo
moč in vpliv. Glede na to, da tudi s skrajno ostrimi represivnimi ukrepi, ki
so prizadevali niţje sloje ali ulično raven piramide organiziranega kriminala,
ni bilo pričakovanih rezultatov, danes vse več evropskih drţav namenja
pozornost terapevtskim programom in programom prevencije, katerih cilj je
zmanjšati povpraševanje po drogah oziroma zanimanje mladih za uţivanje
drog. Krepijo se tudi liberalna gibanja, ki vidijo izhod v postopnem
uzakonjanju nekaterih drog.
7.1. Programi zmanjševanja ponudbe drog
Drţavna zakonodaja je temelj, na katerem mnogi druţbeni dejavniki,
posebno Ministrstvo za notranje zadeve, izvajajo številne dejavnosti, katerih
cilj je narediti droge čim teţje dostopne potencialnim kupcem
(potrošnikom). Čeprav tudi najuspešnejše policije na svetu ne zaplenijo več
kot 15 % količine droge na ilegalnem trgu, bi bile brez njihovega delovanja
količine ponujene in porabljene droge mnogo večje. Zato je treba z zakoni in
s stališči prebivalstva podpreti izvedbo prohibicijskih ukrepov. Pri
zmanjševanju dostopnosti drog imajo ob policiji in pravosodju pomembno
nalogo še nekatera druga področja:
 Ministrstvo za zunanje zadeve prispeva k mednarodnemu sodelovanju z
mednarodnimi telesi, ki na tem nivoju urejajo izvedbo številnih
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mednarodnih konvencij, s katerimi se nadaljuje zmanjševanje
proizvodnje in prometa psihoaktivnih drog v svetu.
Zdravstvo mora, v skladu s predpisi in sprejetimi ukrepi, preprečiti kraje
narkotikov in drugih psihoaktivnih sredstev, ki se uporabljajo pri
zdravljenju in zaradi česar so ta sredstva shranjena v zdravstvenih
ustanovah. Zdravnike je treba opozoriti, da pri zdravljenju razumno
uporabljajo sredstva, ki lahko povzročajo odvisnost. Proizvajalci in
distributerji narkotikov in drugih psihoaktivnih sredstev se morajo
obvezati, strogo upoštevajoč predpise, da iz zdravstvenega sistema ne
bodo odtujevali kakršnekoli količin teh sredstev, ki bi jih potem dajali v
promet na ilegalnem trţišču.
Ministrstvo za finance mora preko carinskih sluţb preprečiti moţen
pritok drog, ki jih tihotapijo in prihajajo v drţavo skupaj z legalnimi
izdelki, pri tem pa uporabljajo cestni, zračni in pomorski promet.
Ministrstvo za pravosodje mora trajno izboljšati zakonodajo, da bi bil
skupen represivni mehanizem bolj učinkovit. Zato sta predlagana
poseben Zakon o drogi, zakon, ki bo sankcioniral "pranje denarja" ter
sprememba Zakona o kazenskem postopku, ki bo omogočil
učinkovitejše delo policije.
Ministrstvo za kmetijstvo bo moralo po sprejemu Zakona o drogah
skupaj z drugimi ministrstvi nadzorovati polja, zasajena z opijskim
makom. Nadzirati bo treba uničevanje rastlin maka, da bi preprečili
nezakonito trgovanje z glavicami maka, ki jih odvisniki kuhajo in
pripravljajo opijski čaj.
Druga ministrstva, ki nadzirajo proizvodnjo, prevoz in trgovino, bodo
morala skupaj sprejeti Konvencijo ZN o nadzorovanju prekurzorjev,
kemijskih sestavin, iz katerih se proizvaja droga ali snovi, ki so nujne za
ločevanje oziroma "čiščenje" drog iz naravnih snovi. Okrepiti je treba
tudi merila za zaustavitev širjenja saditve in vzgoje indijske konoplje.

7.2. Programi zmanjševanja povpraševanja po drogah
Z upoštevanjem rezultatov mnogih raziskav, ki so pomagale odgovoriti na
vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na ljudi, posebno na mlade, da uţivajo
droge, smo prišli tudi do odgovora, kaj bi bilo treba narediti, da bi se poraba
teh sredstev čim bolj zmanjšala. Če drog ne moremo odstraniti, ker so v naši
bliţini, v rastlinah, ki jih ni mogoče umakniti ali v mnogih proizvodih, brez
katerih ni mogoče ţiveti (zdravila, topila), je treba ljudi poučiti, kako naj
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poleg njih ţivijo in kakšen odnos naj ustvarijo do vsega, kar nas obkroţa.
Ljudi je treba obvestiti o tveganju, ki bi mu bili izpostavljeni, če bi pričeli z
uţivanjem drog. Če se na uţivanje drog gleda kot na izvor zadovoljstva,
mora druţba posamezniku zagotoviti dovolj zdravih izvorov zadovoljstva,
da drog ne bo potreboval. Če govorimo o otrocih in mladostnikih, je
kakovost njihovega ţivljenja in vedenja odvisna od kakovosti funkcioniranja
druţine in načina vzgoje, takoj na drugem mestu po pomembnosti pa je šola.
Da bi se zmanjšalo povpraševanje po drogah, je treba izvesti naslednje
ukrepe:
1. Kontinuirano
izvajanje
organiziranih
preventivnih
vzgojnoizobraţevalnih programov v druţini, šoli, ostalih dejavnikih lokalne
skupnosti, v cerkvenih ustanovah in javnih medijih. Ti ukrepi so
namenjeni še zdravi populaciji otrok in mladostnikov.
2. Kontinuirano izvajanje ukrepov čim zgodnjejšega odkrivanja začetnih
uţivalcev drog, da bi se z zaščitnimi ukrepi zmanjšala nevarnost
nadaljnjega uţivanja drog in razvoja odvisnosti.
3. Čim zgodnjejše odkrivanje in omogočanje zdravljenja čim večjemu
številu oseb, odvisnih od drog, ker so le-te največji potrošniki in hkrati
"most" v mreţi kriminalcev - preprodajalcev drog in začetnih uţivalcev
ter visoko rizične še neodvisne populacije mladih.
4. Celotna druţba bi se morala boriti, da se ohrani čim bolj odklonilno
stališče do uporabe nedovoljenih drog, in bi ne smela dovoliti krepitve
antiprohibicijskih gibanj.
5. Potrebno bi bilo spremeniti preveč dobrohotno mnenje o uporabi
dopuščenih drog, kot sta alkohol in tobak.
V izvedbi teh programov imajo najpomembnejšo vlogo prosveta in visoko
šolstvo, zdravstvo in socialno skrbstvo, pomembno vlogo pa imajo vsa
druga področja, posebno tista, ki izboljšujejo kakovost ţivljenja, cerkvene
skupnosti, skupnosti meščanov, dobrodelne ustanove in javna glasila. V
ustvarjanju navedenih ciljev imajo velik pomen skupna KAKOVOST
ŢIVLJENJA LJUDI (posebno otrok in mladostnikov v druţini), sistem
SOCIALNEGA VARSTVA, ki zagotavlja vsakemu drţavljanu minimalni
dohodek, mladim pa zaposlitev, dostopnost splošnega sistema zdravstvene
skrbi in osnovne izobrazbe otrok in mladostnikov v sistemu drţavnih šol ter
MORALNO stanje druţbene skupnosti.
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8. VZGOJNO - IZOBRAŢEVALNO DELO V PREPREČEVANJU
ODVISNOSTI
Zaradi povečanja uporabe drog na celotnem območju Hrvaške se od drţave
pričakuje, da nekaj svojih področij usposobi za izvajanje preventivnih
programskih aktivnosti, katerih cilj je zmanjševanje povpraševanja po
drogah. Med temi področji ima najpomembnejšo vlogo v primarni
prevenciji ŠOLA. To je, za druţino, edini drţavni organizirani sistem, ki
lahko vsaj delno popravi primanjkljaj druţine.
V prevenciji zlorabe sredstev odvisnosti je treba šolo obravnavati kot
organizacijsko enoto lokalne skupnosti, katere prednost je, da lahko poleg
otrok zbere skupaj tudi starše in strokovnjake različnih druţbenih inštitucij
in organizacij, ki na različne načine prispevajo k izvajanju posameznih
programskih dejavnosti. Temeljni cilj šolskega preventivnega programa je
ZMANJŠATI ZANIMANJE MLADIH ZA UŢIVANJE SREDSTEV
ODVISNOSTI. Za uresničitev tega cilja šola organizira in izvaja vrsto
nespecifičnih in specifičnih ukrepov. Del ukrepov je namenjen celotni
populaciji učencev, dodatne ukrepe v okviru DISKRETNIH ZAŠČITNIH
PROGRAMOV se izvaja za del populacije učencev, pri katerih mislimo, da
je močno povečano tveganje za uporabo drog, posebne programske
dejavnosti pa so usmerjene na čim bolj zgodnje odkrivanje uţivalcev drog,
da bi se pravočasno pričelo z ustrezno terapevtsko intervencijo.
8.1. GLAVNI ELEMENTI ŠOLSKIH PREVENTIVNIH PROGRAMOV
1. Organizacija prostega časa in športni rekreativni programi.
2. Doseganje uspešnega starševstva.
3. Diskretni osebni varovalni programi.
4. Preprečevanje izločevanja problematičnih otrok.
5. Razred kot terapevtska skupnost.
6. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje depresije in nevrotičnosti otrok.
7. Pomoč pri reševanju kriznih stanj (neuspehov).
8. Pomoč pri iskanju načinov za sprejemljivo samopotrjevanje (med
vrstniki) in razvoj samospoštovanja (učenje socialnih veščin).
9. Aktivna in organizirana skrb za učence, ki so samovoljno zapustili šolo
ali so bili iz nje izključeni.
10. Specifično izobraţevanje učencev in ostali specifični ukrepi za uţivalce
in odvisnike med učenci.
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9. ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA ODVISNIKOV
Namen Hrvaškega drţavnega programa in strategije zmanjševanja zlorabe
drog je zmanjšanje porabe drog. Tega cilja ni mogoče doseči, če se v
programe obravnav ne vključi čim večje število posebno teţkih odvisnikov,
ki so zaradi visoke tolerance največji potrošniki drog. Pri oblikovanju
strategije zdravljenja in rehabilitacije odvisnikov je treba upošetevati
naslednje značilnosti te populacije:
Odvisniki od drog so zelo heterogena populacija glede na teţo odvisnosti,
vrste drog, socialno ozadje problema in motivacijo za tretman, zaradi česar
je treba ponuditi vrsto lahko dostopnih in različnih programov, ustreznih
naravi njihovega problema (individualizacija v pristopu).
Nezdravljenje odvisnikov bi pomenilo predvsem varovanje finančnih
interesov kriminalcev.
Pri oblikovanju mreţe, ki se bo ukvarjala z zdravljenjem in rehabilitacijo
odvisnikov, je treba upoštevati osnovno politiko obravnavanja, pod katero
razumemo:
1. Prednost je treba dati prostovoljnemu zdravljenju, ker je le - to v skladu
z našo zakonodajo, ki samega uţivanja drog ne sankcionira. Osebam, ki
bodo zaradi uţivanja drog storile kazniva dejanja, se bo izrekal ukrep
prisilnega zdravljenja, vendar pa se je treba prej zagotoviti pogoje za
izvajanje takega ukrepa.
2. V organizaciji tretmana bodo imeli prednost izvenbolnišnični programi,
ki bodo v največji meri izkoriščali moţnosti vseh resorjev lokalne
skupnosti.
3. Pri zdravljenju se daje prednost pristopu, ki zahteva abstiniranje, to je
edina rešitev odvisnosti od različnih drog - posebno od stimulansov, za
odvisnike od opijatov (heroina) pa se omogoča zdravljenje v okviru
"harm reduction" pristopa (zmanjšanje škode) in uporaba substitucijskih
programov (heptanon), ko ni mogoče vzpostaviti ali vzdrţevati
abstinence.
Temeljno mreţo bodo zagotavljali Centri za preprečevanje in
izvenbolnišnično zdravljenje odvisnosti, organizirani kot sestavni del
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sistema javnega zdravstva ali kot zasebna samostojna mreţa, financirana iz
proračunskih sredstev.
 Znotraj psihiatričnih bolnišničnih programov se bodo organizirale enote
za hitre in krizne intervencije in detoksikacijo.
 V psihiatričnih bolnišncah je treba zagotoviti oziroma spremeniti
namembnost dela prostorskih zmogljivosti za specializirane programe
abstiniranja (programov brez nadomestkov), z moţnostjo bivanja do treh
mesecev.
 V okviru drţavne mreţe za odvisnike s teţkimi motnjami v vedenju in
sodnim ukrepom obveznega zdravljenja bo treba zagotoviti nekaj
poklicno vodenih terapevtskih skupnosti z dolgotrajnejšim
opbravnavanjem do dveh let, z moţnostjo šolanja in delovno zaposlitveno terapijo.
 Izvajati programe zmanjševanja odvisnosti v delovnih organizacijah.
9.1. SISTEM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Nadaljevali bomo s sodelovanjem z nevladnimi organizacijami v drţavi
(verske skupnosti, Rdeči kriţ, Karitas itd.) in v tujini (EURAG, ICCP, itd.).
 Drţava bi morala podpirati ustanavljanje in sofinanciranje obravnav v
terapevtskih skupnostih v okviru cerkve, humanitarnih organizacij ali
zasebnih pobud. Konkurenca teh programov in njihovi rezultati bi
omogočili obstoj samo kakovostnih programov.
 Oţja skupnost bo morala podpreti ustanavljanje Klubov psihosocialne
samopomoči in varstva. Njihovo izvajanje je moţno po modelu
Anonimnih klubov alkoholikov in odvisnikov ali s strokovnim
vodenjem klubov.
 Prav tako bo morala skupnost podpreti ustanavljanje dobrodelnih in
drugih zdruţenj meščanov, ki bodo pomagali pri rehabilitaciji
odvisnikov. Dobrodelno delo je lahko zelo koristno v skrbi za odvisnike
in njihove druţine, otroke odvisnikov, ki so na zdravljenju ali na
prestajanju zaporne kazni in podobno.
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9.2. PREDLOG ZA OBLIKOVANJE
PREPREČEVANJE ZLORABE DROG
ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

MREŢE CENTROV ZA
IN IZVENBOLNIŠNIČNO

Po vzoru CAD mreţe iz Nizozemske je predlagano oblikovanje posebne
drţavne mreţe Centrov polivalentnega tipa, ki bi bili nosilci večine
specifičnih aktivnosti za zmanjšanje povpraševanja po drogah. Navedeni
Centri bi imeli tri temeljne naloge:
1. Spremljanje problema (epidemiologija) in koordiancija na ravni, za
katero so ustanovljeni.
2. Neposredno izvajanje preprečevalnih dejavnosti.
3. Izvenbolnišnično svetovalno in terapevtsko delo z uţivalci drog
(odvisniki) in njihovimi druţinami, v sodelovanju z ostalimi dejavniki
oţje skupnosti in po potrebi njihovo usmerjanje v druge terapevtske in
rehabilitacijske programe.
V prvem obdobju (eno leto od sprejetja Nacionalnega programa) se bodo
oblikovali Republiško-občinsko-mestni Center Zagreb in občinsko-mestni
Centri na ogroţenih območjih v drţavi. Ko se bodo ti Centri organizacijsko
in strokovno usposobili za delovanje, v skladu s potrebami, se bodo
policentrično, v manjših mestih, v katerih so zaznali problem odvisnosti od
drog ali v posameznih mestnih področjih večjih mest (posebno Zagreba in
Splita) odprle posamezne enote teh občinsko-mestnih Centrov, pa tudi
občinski Centri v ostalih občinah.
10. VLOGA SOCIALNEGA SKRBSTVA
ZLORABE SREDSTEV ODVISNOSTI

PRI ZMANJŠEVANJU

V dosedanjem obdobju socialno skrbstvo na Hrvaškem ni jasno spoznalo in
opredelilo svojega mesta in vloge pri zmanjševanju zlorabe drog. Čeprav se
vloga te sluţbe šteje za zelo pomembno v programih mnogih razvitih drţav,
pri nas ni bilo tako, predvsem zaradi zbirokratizirane organizacije dela tega
področja. Zato so bili sprejeti predlogi za spremembe v vsebinskem in
organizacijskem delu socialnega skrbstva, ki bi izboljšale učinek
Nacionalnega programa za zmanjševanje odvisnosti:
1. Aktivno sodelovanje pri organizaciji in delu specializiranih Centrov za
preventivo in izvenbolnišnično zdravljenje odvisnikov.
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2. Izdelava programa ustvarjanja mreţe "outreach"22 delavcev. V svetu so
ţe zgodaj odkrili, da ni mogoče razvijati preventivnih ukrepov,
zgodnjega odkrivanja in terapevtskih intervencij, če se na ogroţeno
populacijo in odvisnike čaka v pisarnah. Posebej usposobljeni delavci
socialnega skrbstva bi del svojega delovnega časa preţiveli zunaj
institucij na mestih, kjer se zbirajo problematični mladi ljudje
(odvisniki) in bi vzpostavljali stik z njimi, izvajali osnovno informiranje
in izobraţevanje o različnih vidikih njihovega rizičnega vedenja in jim
dajali nasvete, kam lahko pridejo po pomoč. Bili bi prve kontaktne osebe
in "most" med ulico in Centrom za odvisnosti.
3. Skupaj z zdravstvom je treba sestaviti programe za dolgotrajnejše
bivanje mladoletnih odvisnikov z večjimi vedenjskimi teţavami, ki jim
bo izrečen ukrep obveznega zdravljenja, prav tako za mlajše
polnoletnike in ostale odvisnike, katerim je ob pogojni kazni ali brez nje
izrečen ukrep obveznega zdravljenja.
4. Načrtovati je treba oblikovanje majhnih sprejemljivih enot za odpuščene
po prestani kazni, kjer bi lahko našli zatočišče odvisniki in brezdomci.
5. Izdelati je treba programe za rehabilitacijo in socialno reintegracijo
odvisnikov po zdravljenju (posebno program zaposlovanja).
6. Socialno skrbstvo ima pomembno vlogo v kakovostni skrbi za otroke
brez staršev ali tistih, ki so jih starši zapustili.
Programe študija socialnega dela je treba prilagoditi novim bodočim
vsebinam dela socialnega delavca.

11. MESTO IN VLOGA UNIVERZE (MINISTRSTVA ZA ZNANOST) V
PREVENCIJI ODVISNOSTI
S kakovostjo znanja in usposobljenostjo strokovnjakov nekaterih poklicev,
ki bi morali sodelovati v različnih dejavnostih znotraj Nacionalne strategije
prevencije zlorabe drog, nikakor ne moremo biti zadovoljni. Učni programi
se počasi ali pa sploh ne prilagajajo novim potrebam, kar se zelo neustrezno
odraţa v praktičnem izvajanju del na področju psihologije, socialnega dela
in defektologije.
Delavci, ki s svojim specifičnim načinom dela uspejo doseči kliente izven
družbenih ustanov.
22
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Menimo, da je treba ustanoviti medfakultetno katedro, ki bi za nekaj
ključnih strok, izobraţevala vsaj z minimalnim številom ur, študente
medicine, socialnega dela, defektologije, psihologije in pedagogike o
temeljih sodobnega pristopa pri zmanjševanju socialno patoloških
pojavov, še posebej odvisnosti od drog.
Izdelati je treba program preprečevanja širjenja zlorabe drog med
študenti.
Podpreti je treba organizacijo podiplomskega izobraţevanja, programe
znanstvenega in strokovnega usposabljanja, ki bodo vsebovali tudi
vprašanja povezana z zlorabo drog.
Spodbujati je treba izgradnjo in finančno vzdrţevanje znanstveno
raziskovalnih projektov s področja zlorabe sredstev odvisnosti.
Izboljšati izobraţevanje študentov tistih fakultet, ki izobraţujejo
strokovnjake za delo z otroki in mladostniki.

12. VLOGA MEDIJEV (TV, RADIO, TISK) PRI PREPREČEVANJU
ZLORABE DROG
Vloge medijev v programih prevencije zlorabe drog ni treba niti
podcenjevati niti precenjevati. V demokratični druţbi, posebej s krepitvijo
zasebnih TV in radio postaj in s popolno svobodo tiska, je teţko vplivati na
pristop, s katerim se bo prikazoval katerikoli vidik drog. Če bodo
prevladovali pozitivni ali negativni vplivi, je predvsem odvisno od stališč, ki
jih bodo javnosti posredovali odgovorni uredniki posameznih medijev.
"Narko posli" na različne, zelo prefinjene načine izrabljajo medije v
vzdrţevanju uporabe posameznih drog. Mediji lahko pozitivno delujejo na
več načinov:
1. Z izborom programa, od filmov do specialnih izobraţevalnih oddaj, se
lahko uveljavi zdrav način ţivljenja, druţinsko ţivljenje in pomembnost
skrbi za otroke katerekoli starosti (od vrtca do fakultete).
2. Vplivajo lahko na politike, da podpirajo programe, ki varujejo interes
ogroţene populacije.
3. Veliko lahko naredijo za to, da se "image" oseb, ki uţivajo droge,
prikaţe kot neprivlačen za mlade.
4. Z dobrim in objektivnim informiranjem lahko pomagamo mladim, da
spremenijo svoja prepričanja, nepopolne in izkrivljene predstave o
moţnih nevarnostih in posledicah posameznih drog.
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5. Lahko prispevajo k temu, da se uporaba drog demistificira. Le - to se
lahko doseţe tako, da se izogne senzacionalizmu v prikazovanju
kateregakoli vidika problema, povezanega z nedovoljeno drogo. Vedno
moramo biti pozorni na človeka in na njegovo ţivljenje, ki povečuje
tveganje uporabe droge, ne samo na droge. V preventivi bi bilo treba
legalne in ilegalne droge pogosteje obravnavati skupaj.
6. Pomanjkljivost medijev je, da teţko ustvarjajo potrebo po izbirnem
usmerjanju informacij posameznim zelo različnim segmentom
populacije, vendar je tudi to mogoče doseči z dobro programsko
politiko.
7. Mediji bi morali na bojevit način spremljati uspešnost izvajanja vseh
pomembnejših programskih aktivnosti Nacionalnega programa.
8. Drţavna TV in ostali mediji bi morali nameniti ustrezen prostor in čas
oddajam, ki bi prav tako vplivale na izobraţevanje in preventivo ter
posebno dobro osmišljenim, strokovno nadzorovanim kampanjam, s
katerimi bi mladino odvračali od uţivanja drog.

13. MESTO IN VLOGA MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
(POLICIJE) PRI ZMANJŠEVANJU ZLORABE DROG
Glavna naloga policije je ZMANJŠANJE PONUDBE (DOSTOPNOSTI)
DROG. Druga pomembna naloga policije je, da skupaj z delavci drugih
ustanov z interdisciplinarnim pristopom prispeva k zmanjšanju
povpraševanja po drogah. Delo policije pri zmanjševanju ilegalne trgovine
ima nekaj ravni:
1. Naloga policije je, da se s svojimi aktivnostmi kontinuirano in
organizirano zoperstavlja "narko-kriminalu", ki ima zagotovo
mednarodne razseţnosti, saj je večji del nedovoljenih drog, ki se uţivajo
na prostoru naše drţave, ilegalno uvoţenih v drţavo. Del specializiranih
delavcev policije mora s posebno raziskovalno metodologijo, z
dvostranskim in večstranskim sodelovanjem, posebej z Interpolom,
sodelovati pri prekinitvi mednarodnih kanalov transporta drog, ki gredo,
glede na potrebe ilegalnega trţišča, tudi skozi področja Republike
Hrvaške.
2. Pomembna oblika dela pri zmanjševanju ponudbe drog je odkrivanje
druge stopnje kriminalne piramide, gre za stalne nosilce dejavnosti, ki
delujejo v posameznih mestih. Le - ti niso uţivalci drog, temveč vplivni

88

ljudje, znani kot izkušeni podjetniki, katerih uradno delo je samo krinka
za njihove kriminalno dejavnost.
3. Tretjo stopnjo kriminalne piramide tvorijo večinoma tudi javnosti znane
osebe, ki pogosto tudi same uţivajo droge in ki so nosilci dejavnosti v
posameznih delih večjih mest ali so lokalni mogotci manjših mest.
4. Četrto stopnjo te piramide predstavljajo majhni ulični preprodajalci
(dilerji), ki so tudi odvisniki. Gre za osebe, pri katerih je primaren
problem kriminal, sekundarni pa odvisnost.
5. Peta stopnja (baza) pa je veliko število odvisnikov, ki naredijo katero od
kaznivih dejanj tako imenovanega sekundarnega kriminala, da bi prišli
do denarja za nakup dnevno potrebne količine drog, od katere so
odvisni. Ti so primarno bolniki - ţrtve.
Struktura te piramide pokaţe, da njen najniţji sloj (bazo) tvorijo predvsem
ţrtve tega večinoma prikritega kriminala. V vsaki vrsti kriminala in tudi v
tej, je treba ţrtve zaščititi. S kakovostnim odnosom do njih je mogoče s
stalnim raziskovanjem prodirati v višje stopnje opisane piramide. V okviru
nacionalne strategije torej ni cilj represija proti bolnikom, temveč ob pomoči
policije in zahvaljujoč njenemu stalnemu delu v uličnem preprečevanju
preprodaje drog, njihovo odkrivanje in zdravljenje, ne glede na to ali bo po
končani sodni obravnavi za storjeno dejanje zdravljenje potekalo na
prostosti ali v kazenski ustanovi. Policija mora torej preprečevati
oblikovanje in vzdrţevanje narko-scene v kateremkoli delu mesta.
Brez sodelovanja z meščani, posebej z odvisniki, in brez stalnega, odkritega
in usklajenega sodelovanja z delavci drugih druţbenih ustanov (posebej
socialnega skrbstva, pravosodja in zdravstva), bo policija teţko učinkovito
izvajala svojo zelo specifično nalogo na nivoju lokalne skupnosti.
S posebno razvitimi načini kontrole "znotraj" in zunaj policijskih sluţb, je
treba delavce MNZ-ja zavarovati pred sodelovanjem z narko-kriminalci, do
katerega prihaja zaradi moţnosti podkupovanja. To je tudi v svetu ena od
najteţjih ovir pri izvedbi druţbeno dogovorjenih prohibicijskih programov.
Policija mora preprečevati korupcijo politikov s strani teh kriminalcev.
Tveganje korupcije je mogoče zmanjšati z dobrim izborom in vzgojo
strokovnjakov za to zelo zahtevno delo in s primernim nadomestilom za
njihovo delo.
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Elementi za oceno učinkovitosti dela policije pri zmanjševanju ilegalne
trgovine z drogo: Da bi bilo delo policije na tem področju kvalitetno
ocenjeno, je treba z analitičnim pristopom ustvarjati zaključke na podlagi
povezanosti več indikatorjev. Posamezni pokazatelji ne morejo odraţati
prave slike stanja ali nakazovati moţnih trendov.
1. Najzanesljivejši pokazatelj uspešnosti izvajanja nacionalne strategije je
skupno število odvisnikov, najboljši pokazatelj trendov pa je gibanje
števila novih primerov.
2. Uspešnost policijskega dela z merjenjem števila in količine zaplenjene
droge ima določeno vrednost, veliko pomembneje pa je spremljati,
kolikšna je količina zaplenjene droge glede na skupno količino
porabljene droge.
Slika uspešnega programa zmanjševanja zlorabe drog v nekem mestu:
 majhno skupno število odvisnikov,
 majhno število odvisnikov, ki so zunaj terapevtskega programa,
 majhno število kaznivih dejanj tako imenovanega sekundarnega
kriminala odvisnikov,
 visoka cena uličnih vzorcev droge slabe čistosti,
 nedostopnost droge, tako da odvisniki iz svojega mesta potujejo po
drogo v neko drugo mesto.
Da bi to dosegli, je treba spopoštevati vse prvine uspešnega dela policije in
upoštevati naslednje:
 da bo policijsko delo ozko profesionalizirano in dobro vključeno v
programe bodočih Centrov za preventivo in zdravljenje odvisnosti od
droge ter interdisciplinarnih koordinacijskih teles na nivoju lokalne
skupnosti
 da policija pazi na čim boljši stik in odnos z ţrtvami narko-kriminala, za
katere je bolj kot represija pomembno obravnavanje (tak pristop je
večstransko nakazan v Nacionalnih programih mnogih drţav, posebej pa
Nemčije in ZDA, ker so spoznali, da sta krepitev represije in
stigmatizacija odvisnikov ter bolnikov le-te še bolj povezali v skupno
mreţo s kriminalci, kar je za slednje bolj ustrezno).
Policijske aktivnosti in represija morajo biti načrtovane in očitneje
usmerjene k osebam, ki se ukvarjajo z narko-kriminalom na višjih stopnjah
opisane kriminalne piramide.
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14. VLOGA PRAVOSODJA
Pri zmanjševanju zlorabe drog imajo vsi pravosodni organi zelo pomembno
vlogo. Zakonodaja je temelj za učinkovito delo policije, odvetnikov, sodišč
ter za način prestajanja kazni za kazniva dejanja, povezana z drogo.
Zdajšnja zakonodaja, na podlagi katere se sankcionira kriminal, povezan z
drogami, ne zadostuje potrebam. Naš Nacionalni program ne bo nujno
zagovarjal represivnega pristopa, še naprej bo veljalo načelo, da samo
uţivanje drog ni kaznivo, posedovanje drog pa je treba razumeti povsem
drugače.
Pri tem je še nekaj vprašanj, ki naj bi jih čim prej uredili:
1. Z novo zakonodajo (sprememba zakona o kazenskem postopku) je treba
olajšati delo policije tako, kot je to predpisano v nekaterih drugih
evropskih drţavah (uzakonjanje agentov provokatorjev, drugačno
reguliranje moţnosti priprave, raziskovanja in vrednotenja dokazov, ki
temeljijo na delu policije).
2. Predlagan je posebni Zakon o drogah, ki bi ovrednotil in natančneje
zaobsegel celotno področje drog. Najbolj problematična točka sedanjega
Zakona, s katerim se sankcionira kaznivo dejanje neupravičene
proizvodnje in preprodaje opojnih drog, je obravnavanje samega
neupravičenega posedovanja opojnih drog. Tako imenovano
posedovanje drog za osebno uporabo ni jasno ločeno od posedovanja
neke količine določene droge, namenjene prodaji drugim osebam.
Predlagano je, da se za prekršek šteje samo posedovanje ene doze droge,
vsako drugo posedovanje, odvisno od količine, pa se proporcionalno
kaznuje.
3. Zakon o drogah bo moral jasneje urediti sankcioniranje neupravičene
trgovine z rastlinami maka.
4. Zakon mora omogočati, da se odvisnikom, ki jim je bil izrečen varnostni
ukrep obveznega zdravljenja, poleg nepogojne zaporne kazni dovoli
namesto v zaporu prestajati ta ukrep v za to posebej ustanovljenih
Zavodih za tretman, ki bodo v pristojnosti Ministrstva za pravosodje.
Zakonsko je treba obogatiti tudi druge moţnosti izrekanja in izvedbe
ukrepov obveznega zdravljenja. Sodišča bi morala zavzeti jasno stališče,
da ima pri odvisnikih od drog, ki so storili tudi kazniva dejanja, prednost
tretmanski pristop (zdravljenje), za tiste, ki so trgovali z drogo izključno
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iz koristoljubja, pa bi morale biti kazni veliko stroţje in pristop
represivnejši.
5. Zakonsko bi bilo treba uskladiti dovoljenja za delo (zapiranje lokalov)
na tistih mestih, kjer se sestajajo mladi, če policija ugotovi, da se v njih
ali pred njimi trguje z drogami.
6. Z zakonom bi bilo treba jasneje urediti prepoved točenja alkoholnih
pijač mladoletnim osebam, predlagana pa je tudi prepoved prodaje
tobaka mladoletnikom.
7. Nujno je treba sprejeti Zakon o varstvu mladostnikov.
8. Čim prej je treba sprejeti poseben Zakon o "pranju denarja".
9. Zakonsko podporo za izvajanje mednarodnih konvencij, ki jih je
Hrvaška podpisala z osamosvojitvijo, je treba izboljšati (Single
Convencion on Narcotic drugs iz leta 1961, z amandmaji iz leta 1972;
Protocol, Convencion on Psychotropic Substances iz leta 1971 in United
Nations Convecion Against Iilicit Drug and Psychotropic Substances iz
leta 1988).
10. Zakonsko je treba podpreti nadzor nad prekurzorji.
V kazenskem postopku proti odvisnikom morajo biti naloge toţilstva
usklajene z delom policije. Začenjanje in vodenje postopkov mora biti hitro.
Postopek mora potekati humano, zbiranje dokazov s puščanjem odvisnikov,
da pridejo do nevzdrţnih abstinenčnih kriz, ni dovoljeno.
V izvedbi kazenskih postopkov je treba izpostaviti potrebo po
individualizaciji v pristopu.
Dokler se v zaporskem sistemu ne zagotovijo pogoji zdravljenja odvisnikov
od drog, bi bilo pošiljanje teh bolnikov v kazenske ustanove druţbeno
neupravičeno, opravičevalo pa ne bi niti prestajanja zaporne kazni. Na
odvisnike, ki so storili kaznivo dejanje zaradi svoje odvisnosti, je treba
gledati v prvi vrsti kot na ţrtve, vendar ne samo narko-kriminala, temveč
tudi slabe kakovosti ţivljenja in vzgoje v procesu odraščanja in zorenja. Če
jih resnično ţelimo ločiti od mreţe narko-kriminalcev, jim je treba
omogočiti kakovostno zdravljenje, saj bi v nasprotnem primeru, sam
kazenski postopek doprinesel k nadaljnji kriminalizaciji odvisnika, kar
ustreza narko-kriminalu in ne ciljem druţbe.
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Penalne inštitucije Hrvaške, v katerih je treba opraviti priprave za sprejem
dela odvisnikov od drog, je treba, kolikor je le mogoče, s posebnimi ukrepi
zavarovati pred vdorom drog. Programi obveznega zdravljenja odvisnikov
morajo biti v teh ustanovah pod stalno supervizijo zunanjih strokovnjakov
iz Centrov za odvisnosti.
15. MINISTRSTVO ZA FINANCE (CARINSKA SLUŢBA)
Odprtost meja naše drţave, usmejenost k turizmu, nagnjenost drţavljanov k
potovanjem, število naših ljudi, ki ţivijo in delajo v tujini, teţave, ki jih je s
sabo prinesla vojna, so vplivali na ilegalni dotok drog v Hrvaško. Carinska
sluţba Ministrstva za finance je dolţna pripraviti poseben program ukrepov,
ki bodo vplivali na učinkovitejši nadzor meja. Za učinkovito delo carinske
sluţbe je treba:
1. Dobra izobrazba za delo motiviranih carinskih delavcev.
2. Dobra oprema, od računalnika, RTG in druge opreme do posebej šolanih
psov za preiskovanje vozil, ladij in prtljage na letališčih.
3. Dobro sodelovanje s carinsko sluţbo sosednjih drţav.
4. Dobro in usklajeno delo z delavci MNZ-ja, posebej s tistimi, ki so
specializirani za mednarodno sodelovanje.
5. Ob neposredni kontroli blaga, je treba biti pozoren tudi na snovi, ki jih
imenujemo prekurzorji (kemijske snovi za proizvodnjo drog).
6. V uvozno - izvoznih poslih, kadar gre za trgovino s sredstvi, označenimi
kot psihoaktivne snovi (narkotiki in drugo), je treba upoštevati vse
zakonske predpise in konvencije, s katerimi je opredeljen način
zakonitega postopanja.

16. MEDNARODNO SODELOVANJE (VLOGA MINISTRSTVA ZA
ZUNANJE ZADEVE)
Učinkovito zmanjševanje mednarodne trgovine z drogami ni mogoče brez
dvostranskega in večstanskega sodelovanja drţav svetovne skupnosti.
Mednarodna pomoč in izmenjava izkušenj sta nujni v oblikovanju
programov, katerih cilj je zmanjšati ponudbo in povpraševanje po drogah.
Številna mednarodna telesa in zdruţenja se ukvarjajo z organizacijo in
izpopolnjevanjem ukrepov mednarodnega sodelovanja na tem področju.
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Hrvaška mora kot sodobna drţava s svojimi programi stalno doprinašati k
tem svetovnim naporom, ker bo tako bolj zavarovala tudi lastne interese.
Med mednarodnimi telesi, s katerimi mora Hrvaška sodelovati kot članica
Zdruţenih narodov, so telesa te svetovne organizacije, ki izvajajo
mednarodne konvencije o zmanjševanju proizvodnje in nedovoljenega
prometa z narkotiki in drugimi psihoaktivnimi snovmi. To so INCB
(International Narcotics Control Board), UNDCP (United Nations
International Drug Control Program), ICPO, HONLEA (Heads of National
Drug Law Control Agencies), posebni oddelki in enote WHO - ja. Svet
Evrope prav tako sodeluje v teh programih preko Skupine Pompidou.
Posamezna ministrstva uresničujejo del mednarodnega, regionalnega
oziroma dvostranskega sodelovanja (posebej carinske sluţbe in policije) z
neposrednimi stiki s sluţbami drugih drţav (posebej z INTERPOL - om),
del tega sodelovanja pa se oblikuje tudi preko Ministrstva za zunanje
zadeve.
Ko bo Hrvaška postala stalna članica Sveta Evrope, se bo to sodelovanje
razširilo, verjetno pa bo omogočena tudi denarna podpora v okviru
specialnih programov (PHARE in drugi).

17. KOORDINACIJA V IZVAJANJU NACIONALNEGA PROGRAMA
Najvišji nivo usklajevanja izvajanja Nacionalnega programa bo opravljala
Vlada, s postavljanjem tega vprašanja na dnevni red vsaj dvakrat na leto.
Stalno koordinacijo v Vladi bo izvajal podpredsednik vlade in ministri za
zdravstvo, notranje zadeve, pravosodje, delo in socialo ter šolstvo. Po
potrebi se bodo na ta nivo koordinacije vključevali tudi drugi ministri,
predvsem za finance (zaradi carinskih kontrol), pa tudi ministri za promet in
zveze, zunanjo trgovino, znanost, obrambo in ostali.
Komisija za zmanjšanje zlorabe drog je stalno strokovno svetovalno in
koordinativno telo Vlade, ki bo usmerjalo izvrševanje posameznih
programskih DEJAVNOSTI preko posameznih ministrstev, del programa pa
bo operativno do občinskega nivoja izvajan preko Drţavnega centra za
zmanjšanje odvisnosti (do nivoja občinskih centrov) in preko občinskih
komisij za zmanjšanje odvisnosti.
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18. EPIDEMIOLOŠKO SPREMLJANJE ZLORABE DROG
Vsa ministrstva, zadolţena za posamezne programske DEJAVNOSTI
Nacionalnega programa, morajo spremljati svoje delo z evidentiranjem
izvajanih ukrepov, kar je temelj za evalvacijo programa. Tu je posebej
poudarjeno spremljanje kriminala, vendar na način, ki je predlagan v
Predlogu nacionalne strategije. Ministrstvi za notranje zadeve in pravosodje
morata voditi evidenco in dostavljati zahtevane podatke Komisiji Vlade
Republike Hrvaške. Ob podatkih o storilcih kaznivih dejanj, izrečeni kazni,
je treba posebno evidenco voditi tudi o odvisnikih, napotenih na izvršitev
kazni. Ministrstvo za zdravstvo bo preko Hrvaškega zavoda za javno
zdravstvo spremljalo podatke o bolnišnično zdravljenih odvisnikih.
Najsprejemljivejši sistem epidemiološkega spremljanja stanja drog bodo
organizirano izvajali Centri za zmanjševanje odvisnosti. Pri tem se bo
uporabljal sistem spremljanja, ki so ga razvili izvedenci Skupine Pompidou
pri Council of Europe, in sistem spremljanja in oblikovanja programa, ki ga
je razvil UNDCP, kar je tudi del obveznosti, ki jo je Hrvaška sprejela z
ratificiranjem mednarodnih konvencij o drogah pri Zdruţenih narodih.
Podatki, zbrani v občinskih in mestnih centrih za zmanjševanje odvisnosti,
bodo posredovani Drţavnemu centru. Tu bo teklana analiza stanja in
evalvacija programa na drţavni in občinski ravni. Obdelane podatke bo
Komisija analizirala in jih pripravila za vladna zasedanja in za potrebe
Sabora Republike Hrvaške. Podatki o zdravljenih odvisnikih, zbrani v mreţi
centrov, se bodo dopolnjevali s podatki o bolnišnično zdravljenih
odvisnikih, da bi se oblikoval Register primerov, na podlagi katerega bo
Drţavni center za zmanjševanje odvisnosti skupaj s Hrvaškim zavodom za
javno zdravstvo izdelal celovito poročilo o stanju in trendih.
19. GLAVNI IN DOLGOROČNI CILJI NACIONALNEGA PROGRAMA
ZMANJŠEVANJA ZLORABE DROG V REPUBLIKI HRVAŠKI
1. Zmanjšati število novih odvisnikov.
2. Zmanjšati ponudbo droge z usmerjevanjem in povečevanjem represije
do nosilcev in izvajalcev z drogo povezanega kriminala.
3. Pod druţbeni nadzor je treba postaviti čim večje število sedanjih
odvisnikov.
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4. Zmanjšati povpraševanje po drogah s strani mladih.

20. PREDLOG UKREPOV, KI BI JIH BILO TREBA TAKOJ SPREJETI
1. Sprejeti Nacionalni program in postaviti reševanje problema drog na
drţavno prioritetno listo zaradi varstva strateških interesov drţave.
2. Zagotoviti varno in stabilno financiranje temeljnega drţavnega
programa.
3. Zagotoviti izobrazbo in vključevanje zadostnega števila strokovnjakov v
vseh sektorjih, ki bodo profesionalno izvajali Program.
4. Hitro je treba zagotoviti predpostavke za ustvarjanje drţavne mreţe
Centrov za zmanjševanje in izvenbolnišnično zdravljenje odvisnikov.
5. Posodobiti zakonodajo.
6. Zagotoviti čim boljše delovanje pravne drţave na tem področju.

21. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI, POVEZANIH
NACIONALNEGA PROGRAMA V ENEM LETU








Z

IZVEDBO

Ministrstvo za notranje zadeve 9,000,000 kun.
Ministrstvo za delo in socialo 7,084,000 kun.
Ministrstvo za finance, carinska uprava 925,000 kun.
1. faza oblikovanja mreţe Centrov 6,500,000 kun.
Nacionalna preventivna kampanja 3,000,000 kun.
Za delo Komisije 1,000,000 kun.
SKUPAJ: 27,500,000 kun.

Komisija opozarja, da v navedeni vsoti niso všteta sredstva za izgradnjo in
opremo kakršnihkoli dolgotrajno - nastanitvenih kapacitet za zdravljenje
odvisnikov v sistemu zdravstva in pravosodja, všteta pa niso tudi sredstva za
tretmane v programih tega tipa, sredstva, s katerimi bi bilo treba podpreti
financiranje tretmanov odvisnikov v dolgotrajno nastanitvenih programih, ki
so odprti, ali pa to še bodo v okviru nevladnih organizacij.

Prevedla Barbara Bizjan.
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Shema 1: Prikaz koordinacije izvajanja nacionalnega programa
KOORDINACIJA
VLADA REPUBLIKE HRVAŠKE
Podpredsednik vlade, ministri za zdravstvo, pravosodje, notranje zadeve, delo in socialo, šolstvo. Po potrebi:
ministri za finance, zunanje zadeve, razvoj in obnovo, promet in zveze, obrambo in drugi.
KOMISIJA ZA ZMANJŠEVANJE
ZLORABE DROG
REPUBLIKE HRVAŠKE

MEDNARODNA TELESA

MINISTRSTVA
DRŢAVNI CENTER ZA ZMANJŠEVANJE ODVISNOSTI (CENTER
ZAGREB)
OBČINSKE KOMISIJE
ZA ZMANJŠEVANJE
ODVISNOSTI

OBČINSKI
CENTRI
SPLIT
REKA
PULA
OSJEK
ZADAR
in drugi

MESTNI CENTRI
ŠIBENIK
DUBROVNIK
ĐAKOVO
VINKOVCI
VARAŢDIN
POREČ
in drugi

MESTNE KOMISIJE
ZA ZMANJŠEVANJE
ODVISNOSTI

NEVLADNE
ORGANIZACIJE
v domovini in tujini

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠČITA
MREŢA USTANOV SOCIALNEGA SKRBSTVA

KLUBI ZA
SAMOPOMOČ
CENTRI ZA REHABILITACIJO
(TERAPEVTSKE SKUPNOSTI)
PROGRAMI V
ORGANIZACIJAH

PSIHIATRIČNI TERAPEVTSKI PROGRAMI
TERAPEVTSKI PROGRAMI
V KAZENSKEM SISTEMU
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