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Mladi in spolno zdravje - zmanjšajmo tvegano vedenje z izobraževanjem in
vključevanjem
V sredo, 4. septembra 2013, je v Bruslju (Belgija) potekala konferenca »Young People and Sexual
Health: Reducing Risky Behaviour Through Education and Engagement«.
Konference se je udeležilo 26 strokovnjakov in mladih iz 12 različnih držav (Belgija, Norveška, Bolgarija,
Velika Britanija, Danska, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Irska, Švedska, Italija, Slovenija). Nekateri
udeleženci so bili le študentje, ki jih tema zanima, drugi pa so bili s področja medicine, izobraževanja
in podobno. Prisluhnili smo lahko devetim govornikom, program pa je povezoval Theodor Royers iz
Nizozemske. ->

Inštitut za
raziskave
in razvoj

Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”
Trubarjeva cesta 13, Grosuplje

Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, Ljubljana

Mladinsko združenje Brez izgovora
Celovška 185, Ljubljana

Najprej smo lahko prisluhnili Karolien Dekkers (International Planned Parenthood Federation), Lies
Verhetsel (Sensoa) in Cecilie Morville (International Planned Parenthood Federation), ki so nam zaupale
primere njihovih praks na področju izobraževanja mladih o spolnem zdravju. Iz njihovih perspektiv
smo lahko izvedeli, zakaj je spolna vzgoja pomembna, in kaj naj bi mladi od nje odnesli. Dobili smo
informacije o razvoju organizacije in o vseh akcijah, ki se jih sami poslužujejo. Poleg tega so nam
predstavile situacijo na področju spolnega zdravja v Flandriji in pomembnost nevladnih organizacij
pri izobraževanju. V organizaciji Sensoa se soočajo s problemom centralizacije, saj ta onemogoča
sodelovanje vsem zainteresiranim, poleg tega pa ne vedo, kako najti zainteresirane mlade, ki bi se
vanjo vključili. Lies Verhetsel nam je predstavila tudi nekaj projektov, ki so nastali znotraj organizacije.
Naslednji govornik je bil Evert Ketting (Radboud University), ki nam je razložil delovanje organizacije
WHO in UNESCO. Povedal nam je, kdo sestavlja evropsko skupino, ki se ukvarja s področjem spolnega
zdravja, in nam predstavil razlike v izobraževanju na tem področju v različnih delih Evrope. Tudi on
nam je s svoje perspektive predstavil, zakaj je spolna vzgoja pomembna, in poudaril, da se mora ta
začeti že ob rojstvu. Oseba bi morala iti čez tri stopnje spolne vzgoje - prva stopnja traja od rojstva do
9. leta starosti, druga od 9. do 15. leta starosti, tretja pa po 15. letu starosti. Teme so razporejene glede
na stopnjo, v kateri se oseba nahaja, vsebine pa so razdeljene na obvezne in priporočljive.
Luigi Petito (Boys and Girls Partnership) je najprej predstavil nekaj dejstev glede vsakodnevne rabe
interneta ter nam tako ponazoril, zakaj so se v njihovi organizaciji odločili za spletno kampanjo, s
katero so zajeli 75 držav.
Erwin Fisser (Sti Aids Netherlands) nam je predstavil, kako se v njihovi organizaciji soočajo z
doseganjem mladih. Vprašali so se, kako bi lahko izkoristili socialna omrežja za promocije spolnega
zdravja. Prikazal nam je primere spletnih filmčkov, ki so bili posneti za specifično ciljno skupino in na
podlagi tega ponujeni na pravem mestu na svetovnem spletu.
Jennifer Reiter (MBARC) in Stepher Bitti-Alcon sta nam predstavila uporabo socialnih omrežij med
mladimi in uporabo primerjala z uporabo odraslih. Zaradi rezultatov, ki so pokazali veliko mero uporabe
le-teh so si zamislili, da bi lahko mladi socialna omrežja uporabili tudi za izobraževanje, zato so v letu
2012 na spletu pričeli s tekmovanjem »Sex factor«, preko katerega so lahko mladi pošiljali svoje ideje
za aplikacije in spletne strani na področju spolnega zdravja.
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Otilia Sfetcu (European Centre for Disease Prevention and Control) nam je postregla z najnovejšimi
statističnimi podatki na področju spolnega vedenja v povezavi z zdravjem. Podatki so se razlikovali
glede na del Evrope in prav po tem smo lahko ugotovili, da imajo dokazano največ spolnih bolezni
med mladimi v skandinavskih državah, iz česar lahko sklepamo, da je prav tam najbolj tvegano spolno
vedenje mladih. Poleg tega nam je pokazala statistične podatke glede uporabe zanesljive spolne
zaščite (kondom). Poleg tega smo spoznali, katere spolne bolezni so najpogostejše, in pri katerih letih
najbolj pogosto zbolevajo za njimi.
Nazadnje se nam je predstavila Valentina Simbotin (Marie Stopes International Romania), ki nam je
predstavila situacijo v Romuniji, s katero se vsakodnevno soočajo v njihovi organizaciji. Statistično
nam je ponazorila število nenačrtnih nosečnosti, število nevarnih splavov ter število smrti mater. V
njihovi organizaciji so začeli delati na promociji spolnega zdravja in svoje znanje predajati naprej.
Poleg tega se poslužujejo tudi spleta, kjer prek spletnih kanalov odgovarjajo na anonimna vprašanja
mladih v povezavi s spolnostjo.
Pripravila: Apolonia Vidic, No Excuse Slovenia

Nevladne organizacije in javno zdravje
Na povabilo Mitje Vrdelja, predstavnika za odnose z javnostmi Inštituta za varovanje zdravja RS, se
je Jan Peloza, predsednik Mladinskega združenja Brez izgovora in predstavnik projekta Preventivna
platforma udeležil letnega srečanja slovenske Sekcije za preventivno medicino, ki je potekalo od 24.do
25.oktobra 2013 v Hotelu Sava v Rogaški Slatini.
Jan Peloza je nastopil kot uvodni govorec in predstavil predavanje »Nevladne organizacije v javnem
zdravju«, kjer je predstavil plan in dotedanje delo mreže Preventivna platforma. Med drugim je
predstavil videnje stanja NVO na področju javnega zdravja v Sloveniji in izpostavil nekatere izzive, ki
jih bodo organizacije, članice konzorcija Preventivna platforma, reševale v prihodnje.
Na srečanju so bila tako na programu še številna zanimiva predavanja, ki so se dotikala področja
zdravega staranja, čiste vode in številnih drugih tem s področja preventivne medicine. Dogodek je
predstavljal neverjetno priložnost za mreženje organizacij, kar bo vidno v naslednjih mesecih, saj smo
se z nekaterimi organizacijami, kot so npr. Univerza za tretje življenjsko obdobje, Center nevladnih
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organizacij Slovenije in Inštitut Antona Trstenjaka, dogovorili za nadaljnja srečanja in iskanje skupnih
izzivov in pripravo skupnih pobud na področju javnega zdravja.
Naslednjega dne srečanja se je udeležil tudi Matej Košir z Inštituta Utrip, ki pa je predstavil specifične
aktivnosti in pobude projekta Preventivna platforma na področju alkohola in alkoholne politike.
Pripravil: Jan Peloza, Mladinsko združenje Brez izgovora

Študijski obisk na temo preventivnega programa EmPeCemos, Santiago de Compostela
(Španija)
Španija, 2. – 6. 10.2013
Prvi študijski dan je potekal
3.10.2013 na Katedri za klinično
psihologijo Univerze Santiago
de Compostela. Predstavile so
se nam glavne izvajalke oziroma
vodje programa EmPeCemos
sicer klinične psihologinje,
Estrella Romero, Laura
López-Romero, Paula Villar
in še nekateri drugi. V obliki
predstavitev in delavnic smo
spoznali idejne zasnove tega
programa, način izvajanja v osnovnih šolah in pomembne strategije na področju šolske preventive.
Predstavili so nam tudi rezultate evalvacij programa ter brošure, delovne liste in skripte, ki jih
udeleženci uporabljajo.
V petek, 4.10., smo skupaj sodelovali na predstavitvi in diskusiji s predstavniki španskega programa
in fakultete na temo pridobivanja sredstev in načina prijave programa, ki bi ga razširili v sodelovanju s
še nekaj drugimi evropskimi državami. Glavno predstavitev je imel Matej Košir z Inštituta Utrip.
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Zadnji študijski dan, 5.10.2013, smo se zbrali na sestanku na temo prenosa programa EmPeCemos v
Slovenijo in prijave evropskega projekta.
Med študijskim obiskom smo izvedeli veliko novega o začetkih, ideji in delovanju preventivnega
programa v šolah po Španiji, spoznali izvajalce in organizatorje ter način dela s tremi ciljnimi
skupinami: učenci (6-10 let), starši in učitelji, ter nekaj osnovnih tehnik dela. Kasneje smo diskutirali
o pomembnih stvareh v zvezi z organizacijo programa v drugih državah ter o pridobivanju sredstev, da
bi program lahko zaživel širšem obsegu .

Program EmPeCemos
Gostovali smo na Katedri za klinično psihologijo Univerze Santiago de Compostela. Estrella Romero,
Laura Lopez-Romero in Paula Villar (klinične psihologinje in vodje programa EmPeCemos) so nam
podrobno predstavile njihov projekt.
Program »EmPeCemos = čustva, misli in občutki za zdrav razvoj« (»EmPeCemos: Emociones
Pensamientos y Conductas para un desarrollo saludable«)
Program EmPeCemos, ki je po EDDRA bazi programov s področja preprečevanja zasvojenosti označen
kot dobra praksa, po pristopu sicer spada med indicirano preventivo. To pomeni, da se osredotoča na
določeno ranljivo skupino otrok, pri katerih je za univerzalno preventivo že prepozno.
Raziskave so pokazale, da zgodnje vedenjske težave vključujejo kompleksno strukturo dejavnikov
tveganja, vključno z družino, šolo in socialno-čustvenimi spremenljivkami.
Program je sestavljen iz treh komponent: otroške, družinske in šolske. V vseh treh komponentah se
program izvaja v skupinah, komponente pa se medsebojno podpirajo s ciljem sprememb pri otrocih in
tudi v njihovem okolju.
Vsak udeleženec v katerikoli komponenti prejme svoj t.i. »delovni zvezek«.
Otroška komponenta poteka po skupinah z največ 8-9 otrok v starostnem obsegu od 6 do 10 let. Zajema
12 tedenskih srečanj po približno 80 minut. Srečanja so razdeljena v določene module in sicer: čustva,
kognitivne ter socialne veščine. ->
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5 srečanj je namenjenih področju čustev: otroci se skozi različne igre in pogovore ter diskusijo učijo,
kako prepoznati njihova lastna in tudi čustva drugih, ter kakšni so »učinki« oz. posledice teh čustev.
Poseben poudarek je na »jezi«; kako jo prepoznati, kako občutiti to čustvo, kako se z njo soočiti
(»Tehnika želve«).
3 srečanja so namenjena kognitivnim veščinam. Na teh srečanjih se otroci naučijo, da ljudje različno
gledamo na stvari, učijo se na pravi način sprejeti vedenje drugih in reševati probleme kar se da
sistematično in racionalno. (»IPAC« tehnika)
2 srečanji sta namenjeni socialnim veščinam. Tu se otroci učijo veščin empatije, pomena neverbalne
komunikacije, pomena prijaznega in neprijaznega vedenja, kako sklepati prijateljstva ipd.
Pomembna tehnika, ki se jo otroci naučijo uporabljati, je »tehnika želve« (tehnika »kontrole nad
seboj«) in »IPAC« tehnika (Identificiram problem, pomislim na alternativne možnosti, na posledice
slednjih in nato se odločim za možnost, ki se mi zdi najboljša).

» Ko sem v stiski, se ustavim, grem vase, pod svoj oklep…diham (enaaa, dvaaaa, triiiii
huhh…) in ko sem bolje, ko sem pripravljen, »pokukam« ven iz svojega oklepa.
Včasih se prej še »pogovorim s seboj« = kaj je problem, kakšne so alternativne
možnosti , posledice teh… se odločim za eno možnost..in potem šele grem ven izpod
svojega zaščitnega oklepa ..ter naredim to, kar se mi je zdela najboljša možnost !
Na koncu premislim, ocenim, kako je bilo, kakšna je bila moja odločitev, kako sem
reagiral…in imam novo izkušnjo, ki mi bo v pomoč pri
naslednji podobni situaciji «.
Estrella nam je demonstrirala, kako otrokom prikažemo
»tehniko želve«
Družinska komponenta poteka v skupinah po največ 10 do
12 udeležencev in zajema 12 srečanj enkrat tedensko od 90
do 120 min. ->
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Na srečanjih se starši učijo različnih tehnik: kako pospešiti otrokovo pozitivno vedenje, kako učinkovito
ravnati in zmanjšati moteče ravnanje, obnašanje otrok (npr. tehnika ignoriranja, tehnika »time out«);
postaviti otrokovim letom ustrezna pravila in pričakovanja (npr. tehnike nagrajevanja). Učijo pa se
tudi tehnik samonadzora, spopadanja s stresom, reševanja problemov in komunikacijskih spretnosti
– kako izboljšati komunikacijo v družini. Pomembno je njihovo sodelovanje z učitelji.
V kolikor kateri od staršev želi oziroma potrebuje še individualno pomoč, mu je ta tudi omogočena.
Šolska komponenta poteka po skupinah z največ 8 do 9 učiteljev, in sicer 8 srečanj enkrat tedensko
po približno 60 minut.
Področja, na katerih delajo učitelji so: pospešiti in razširiti pozitivno vedenje v šoli (moč pohval),
vzpostaviti pravila v razredu (npr. pomen nagrad in spodbude), kako se pravilno odzvati na moteče
vedenje otrok (npr. uporaba negativnih posledic (naravne posledice in smiselne posledice; tehnika
»Time out«) )…učijo se tudi tehnik kontroliranja sebe v težkih situacijah v razredu. Pomembnost dajo
še njihovemu sodelovanju s starši.
»You can’t stop the waves, but you can learn to surf.« 				

Jon Kabat-Zinn

Na univerzi skupaj z Estrello, Paulo in
Lauro
Predstavili so nam tudi rezultate in
vrednotenje programa.
V programu (z izvedbo vsaj ene od
komponent) je sodelovalo kar 26
španskih šol, od tega je bil v 8 šolah
program izveden v celoti, z vsemi
komponentami. ->
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Za evalvacijo so uporabili ocenjevalne lestvice, vprašalnike in individualna poročila posameznika.
Rezultati so zelo dobri: veliko pozitivnih sprememb so pri otrocih opazili starši in učitelji, pa tudi otroci
sami so v večini ocenili, da jim je program zelo pomagal pri interakciji z drugimi, da se sedaj znajo
bolje kontrolirati, da znajo (bolje) zaznati (spoznati) svoja čustva, da jim je program pomagal, in da
sedaj znajo bolje reševati svoje probleme.
Uporabili so tudi metodo kontrolne skupine, kjer se prav tako vidijo velike razlike v prid udeležencem
programa:
Npr. STARŠI: pri udeleženih v programu se je še posebno v primerjavi s kontrolno skupino zelo
zmanjšalo (pre)strogo starševstvo, zmanjšala se je nedoslednost pri upoštevanju predvidenih nagrad
oz. kazni, povečala se je uporaba pozitivnega starševstva, povečalo se je spremljanje, kontroliranje
vedenja svojih otrok ter zmožnost samokontroliranja.
OTROCI: v primerjavi s kontrolno skupino se je pri v programu udeleženih otrocih še posebno izrazito
povečala stopnja prepoznanja lastnih čustev in pa tudi čustev drugih, zelo se je povečala zmožnost
identificirati problem, podati alternativne rešitve in predvideti posledice, medtem ko pri kontrolni
skupini teh razlik skoraj ni opaziti. Starši udeleženih otrok opažajo občutnejše povečanje znanja
socialnih veščin pri svojih otrocih, kot pa starši pri kontrolni skupini. Tudi učitelji ocenjujejo veliko
večjo lastno samoučinkovitost pri »spopadanju« z motečim vedenjem, kot učitelji v kontrolni skupini.
Pokazal se je pomemben vpliv, veliko zmanjšanje določenih težav (motnje pozornosti, hiperaktivnosti,
impulzivnosti, ...), tudi splošno veliko zamnjašanje vedenjskih problemov, medtem ko v kontrolni
skupini tega skoraj ni opaziti.
Program bi drugim (prijateljem, sorodnikom, kolegom idr.) zagotovo priporočilo kar 86,4 % udeleženih
staršev in 73,4 % udeleženih učiteljev.
Zelo pomembna informacija je, da so tudi v kasnejših testih (6 in 12 mesecev po izvedbi programa)
zaznali sprotno nižanje težav.
Vsi ti pokazatelji velike učinkovitosti programa pokažejo, zakaj bi bilo dragoceno imeti takšen progam
tudi v Sloveniji. ->
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Zaključimo lahko, da je študijski obisk uspel: izvedeli smo pomembne podrobnosti glede programa
EmPeCemos in glede prijave tega konkretnega projekta na evropske razpise, ter se že pogovorili, kako
bi zadevo izpeljali v Sloveniji. Vsi udeleženi smo se vrnili z dobrim občutkom in zagonom za izvedbo
projekta. Upamo, da nam s pomočjo Sv. Jakoba* uspe.
(* znan romarski običaj v Santiagu je, da objameš doprsni kip Sv. Jakoba in si nekaj zaželiš...).
Pripravili: Matej Košir, Robin Turk, Selma Mehičič, Sandra Vitas, Tadeja Poglajen

Študijski obisk na temo preventivnega programa “Effekt”, Örebro (Švedska)
V sredini oktobra, natančneje od 11. do 14. oktobra 2013, je v Örebru na Švedskem potekalo usposabljanje
za izvajanje univerzalnega šolskega preventivnega programa »Effekt«. Vodil ga je Nikolaus Koutakis,
psiholog in avtor programa, usposabljanja pa smo se udeležili predstavniki Inštituta Utrip, Rdečega
križa in Zavoda 7.
Dr. Koutakis je na začetku kar nekaj časa namenil osnovam preventive, razložil je razliko med starejšo
in novejšo terminologijo glede različnih stopenj preventive (včasih: primarna/sekundarna/terciarna;
danes: univerzalna/selektivna/indicirana), prav tako pa je poudaril pomen univerzalne preventive.
Namreč, različni avtorji so skeptični glede univerzalnega pristopa, saj naj bi v tem primeru izgubljali
preveč časa in energije s posamezniki, pri katerih se kasneje nikoli ne bo razvilo neželeno tvegano
vedenje. Po drugi strani pa naj omenjeni pristop ne bi bil dovolj učinkovit za rizične posameznike.
Prednosti univerzalnih programov dr. Koutakis in drugi avtorji vidijo v tem, da (i) ti programi
pozitivno vplivajo na različne oblike tveganega vedenja (ne samo zmanjšanje uporabe drog, temveč
tudi zmanjšanje nasilja, zmanjšano izostajanje od pouka, izboljšanje različnih veščin ipd.); (ii) se z
univerzalnim pristopom izognemo tveganju identificiranja »posebne/problematične« skupine in (iii)
nikoli ne vemo, kdo so tisti posamezniki, ki bodo kasneje v življenju »skrenili na kriva pota«.
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Za boljšo predstavo, zakaj je vredno vlagati čas, trud in denar v univerzalne pristope:
Tu imamo šolo s 100 učenci

Predvidevajmo, da je v tej šoli 90% »normalnih«,
Normalna skupina

7% rizičnih in 3% problematičnih učencev.
Rizična skupina
Problematična skupina
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Relativno tveganje za razvoj antisocialnega vedenja je 10% v »normalni« skupini, 25% v rizični skupini
in 40% v skupini, kjer imajo učenci že določene težave. Po preprostem izračunu se v »normalni« skupini
pojavlja največ posameznikov z različnimi problemi, najtežji in resni problemi pa se pojavijo v skupini
s problematičnimi otroki.
Normalna skupina

Rizična skupina

Problematična skupina
Situacija na področju pitja alkohola med mladimi na Švedskem je bila v poznih 90-ih letih prejšnjega
stoletja izredno slaba, zato se je skupina raziskovalcev na Univerzi v Örebru odločila za oblikovanje
preventivnega programa, s pomočjo katerega bi lahko izboljšali zgoraj omenjeno stanje. Pred letom
2001, ko so v velikem obsegu začeli izvajati program EFFEKT, so bile običajne preventivne strategije v
šolah naslednje:
ͳͳ informiranje otrok in staršev o škodljivih posledicah na telo in možgane zaradi pitja alkohola;
ͳͳ predavanje zdravljenih alkoholikov.
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Omenjene strategije so slonele (in še vedno slonijo ponekod na Švedskem ter drugod po Evropi) zgolj
na intuiciji oseb, ki so se odločale za programe, torej njihove odločitve niso temeljile na znanstvenih
podlagah (kaj je učinkovito, neučinkovito oziroma celo škodljivo). Žal dobri nameni niso vedno
dovolj, za preventivno delovanje potrebujemo dobro znanje, saj se lahko, po besedah dr. Koutakisa,
preventivno delovanje (če ne sloni na primernem znanju) spremeni v »igro na srečo«.
Obstaja veliko literature, ki opisuje pomen varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, v preventivnem
delovanju pa se je pomembno osredotočiti na dejavnike, ki so pomembni in na katere lahko vplivamo.
Če staršev ne skrbi pitje alkohola njihovih mladoletnih otrok in če ne mislijo, da lahko vplivajo na svoje
otroke, potem imamo z vidika preventivnega delovanja le malo možnosti za motiviranje staršev, da le-ti
delujejo preventivno. Starši imajo glede pitja alkohola zelo jasna in stroga pravila, ko so njihovi otroci
stari okoli 10 let. Kasneje, ko so njihovi otroci stari 14 in več, pa ta pravila »zvodenijo« oziroma starši
postanejo bolj tolerantni. Raziskave so pokazale, da se pri otrocih, pri katerih so starši izvedeli, da so
se opili, pitje alkohola ne zmanjša, temveč se poveča; starši teh otrok pa razvijejo precej permisiven
odnos do pitja alkohola, čeprav so otroci še vedno mladoletni.
Program EFFEKT so razvili na podlagi programa ÖPP (Örebro Prevention Program), v šolah pa so ga
pilotno izvajali med leti 2001 in 2006. Rezultati raziskave po pokazali:
ͳͳ močno povezavo med odnosom staršev do pitja alkohola mladostnikov in pitjem alkohola pri
mladostnikih;
ͳͳ otroci, katerih starši imajo do pitja alkohola permisiven odnos, pijejo več v primerjavi z otroki,
katerih starši so bolj strogi glede pitja alkohola;
ͳͳ večina staršev ima glede pitja alkohola strog odnos, ko so njihovi otroci mlajši, vendar postanejo
v obdobju, ko jih njihovi otroci najbolj potrebujejo (14 let in več), do alkohola bolj tolerantni.
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Na podlagi teh ugotovitev so avtorji programa EFFEKT prišli do zaključkov, da bi se preventivni programi
morali osredotočati na:

Pogoje, na katere lahko vplivamo,
npr. odnos staršev do pitja alkohola
njihovih otrok.

Procese, ki so povezani z odnosom
staršev do pitja alkohola, saj starši
na splošno pitja alkohola med
mladostniki ne smatrajo kot velik
problem.

Upoštevati je potrebno dva pomembna vprašanja, in sicer ali je možno obdržati strog odnos staršev
do pitja alkohola njihovih otrok tudi, ko so njihovi otroci nekoliko starejši in če da, ali to vpliva na pitje
alkohola pri otrocih.
Namen programa EFFEKT je tako zagotoviti staršem dobre argumente in metode, s pomočjo katerih bi
starši lahko vztrajali pri restriktivnem odnosu do pitja alkohola mladoletnikov.
Program je namenjen staršem otrok 7., 8. in 9. razredov, strukturiran pa je tako, da izvajalec programa
(to je usposobljen zunanji sodelavec ali zaposleni na šoli) s pomočjo že dodelanih drsnic staršem v
okviru roditeljskih sestankov predstavi ključne argumente, informacije in orodja, s pomočjo katerih
lahko starši doma delujejo preventivno. Posamezna predstavitev traja 15-20 minut, izvajamo pa jo
dvakrat v obdobju enega šolskega leta.
Ključni faktorji učinkovitosti programa so:
1. Samo majhen delež staršev se zaveda tveganj, povezanih s pitjem alkohola:
a. program deluje na čustva staršev - starši postanejo nekoliko prestrašeni in zaskrbljeni. V 		
tem primeru ne gre za zastraševalno metodo, ampak bolj za klic staršem, da se predramijo in
se zavedajo problema.
2. Sprememba mišljenja staršev o pitju alkohola pri mladoletnikih:
a. starši se morajo zavedati, da lahko pomembno vplivajo;
b. prav tako so pomembni njihov odnos, pričakovanja in vedenje.
3. Uporaba konkretnih strategij:
a. staršem zagotoviti praktično znanje in strategije, ki jih lahko uporabijo v vsakodnevnem
življenju.
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S pomočjo programa EFFEKT starše spodbujamo, da razjasnijo pravila v družini, ne pustijo otrokom piti
alkohola, jim tud razložijo razloge za to ter se povezujejo s starši drugih otrok.
Zadnji dan študijskega obiska smo obiskali osnovno šolo, kjer že peto leto zapored izvajajo program
EFFEKT. Izvajalci programa so učitelji. Imeli smo priložnost ogledati si vse šolske prostore, vključno
z jedilnico, knjižnico, zbornico ipd. ter do neke mere začutiti šolski utrip. V zbornici nas je pričakal
ravnatelj šole in nam skupaj s še dvema učiteljicama nato odgovarjal na zastavljena vprašanja. Program
EFFEKT ocenjujejo kot zelo dober, saj ne vpliva samo na zmanjšanje pitja alkohola med mladimi, temveč
tudi na boljši učni uspeh, boljše odnose ter večjo prisotnost učencev pri pouku. Tako kot na vsaki šoli,
se tudi pri njih od časa do časa pojavijo zametki različnih težav, ki pa jih s skupno močjo rešujejo.
Ravnatelj nas je pozitivno presenetil zaradi svojega odnosa do zaposlenih in učencev ter njihovih
staršev. Zelo pogosto se srečuje z učenci, z njimi kosi ali pa se druži z njimi v knjižnici. Pojavlja pa se
tudi na roditeljskih sestankih.
Ker je program pokazal pozitivne učinke v povezavi s pitjem alkohola med mladostniki in na druge
oblike tveganega vedenja (kraje, nasilje, izostajanje od pouka ipd.), in ker smo imeli možnost spoznati,
kako program deluje v praksi, smo se odločili, da program pilotno izvedemo tudi v Sloveniji. V ta namen
bomo uporabili novejšo verzijo programa, ki se poleg alkohola osredotoča tudi na uporabo tobaka in
kanabisa. Do konca leta bomo prevedli vse potrebne materiale, oblikovali spletno stran, v mesecu
januarju 2014 pa nameravamo s pomočjo dveh nevladnih organizacij izvesti program z najmanj dvema
fokusnima skupinama staršev. K sodelovanju bomo povabili 30 šol, 15 kontrolnih in 15 intervencijskih,
kjer bomo prvo preventivno dejavnost izvedli aprila 2014. Vse aktivnosti bodo vrednotene.
Pripravila: Sanela Talić
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