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Preventiva v nočnem življenju - 3. srečanje Foruma NVO za kakovost v preventivi
V četrtek, 12. decembra 2013, je v Hotelu Lev v Ljubljani v sklopu projekta »Preventivna platforma«
potekalo 3. srečanje Foruma NVO za kakovost v preventivi na temo preventive v nočnem življenju.
Nočno življenje ima pomembno vlogo v sodobnem življenju, zlasti pri mladih, in predstavlja enega od
bolj kritičnih vidikov preživljanja prostega časa mladih. Po eni strani nočno življenje ponuja priložnosti
za dodatno zaposlovanje, gospodarski razvoj in razcvet turizma, zlasti za večja mesta, po drugi strani
pa prinaša tudi široko paleto zdravstvenih in socialnih problemov. ->

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

Raziskave v Evropi in svetu kažejo, da se vse več mladih tvegano obnaša, zlasti v nočnem času, pri
čemer so rezultati zlasti zaskrbljujoči v primeru alkohola. Tako po Evropi kot drugod po svetu popiva
čedalje več mladih in čedalje več jih pije z namenom, da bi se napili. Poleg tega obiskovalci diskotek in
nočnih klubov, v primerjavi s splošno populacijo, uporabljajo bistveno več novih psihoaktivnih snovi.
Ustvarjanje varnejšega in bolj zdravega okolja za nočno življenje mladih je vse pomembnejša
prednostna naloga številnih mest v Evropi in drugod. Matej Košir (Inštitut »Utrip«) je predstavil kar
nekaj ukrepov, ki bi z doslednim izvajanjem in sodelovanjem različnih pristojnih inštitucij in industrije
zabave lahko prinesli pozitivne učinke.
Predstavljeni so bili tudi glavni produkti evropskega projekta »Club Health« (www.club-health.eu).
Omeniti velja zlasti zdravstvene in varnostne standarde za nočne lokale, koncept usposabljanja osebja
v nočnih lokalih ter NightSCOPE – spletno orodje za pomoč lokalnim skupnostim pri učinkovitejšem
upravljanju nočnega življenja.
V nadaljevanju je Daša Kokole (Mladinsko združenje »Brez Izgovora«) predstavila rezultate raziskave
na temo prireditve za mlade »Ritem mladosti«, ki je bila izvedena v sklopu projekta »Preventivna
platforma«. Ritem mladosti je dogodek, organiziran kot uvod v novo šolsko leto. O velikem številu
mladih, ki obiščejo ta dogodek, in mladoletnih, ki pijejo alkohol, imamo na voljo zgolj neformalne
informacije. S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti predvsem starostno sestavo udeležencev ter
količine alkohola, ki jih le-ti tekom noči popijejo.
Delež mladoletnih na prireditvi se je glede na uro anketiranja zmanjšal, sorazmerno pa se je večal
delež mladoletnih, ki so do tiste ure spili 5 ali več meric. Med 18. in 19. uro je bilo na prizorišču 72,0%
mladoletnih, delež tistih, ki alkohola niso pili, je bil razmeroma visok – 85,4%. Eno uro kasneje je bilo
na prizorišču 63,5% mladoletnih, med katerimi je bilo 18,4% takih, ki so popili 5 ali več meric. Med 22.
in 23. uro je bilo med anketiranimi 55,6% mladoletnikov, od tega jih je 5 meric ali več alkohola spilo
kar 30,9%. ->
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Ob tej uri je bil tako delež mladoletnih, ki niso spili nič alkohola, 29,1%, torej je dobrih 70% mladoletnih
do takrat že spilo nekaj alkohola, od tega več skoraj tretjina nad mejo prekomernega opijanja (5 meric),
pri čemer je bil delež fantov, ki so tvegano pili, višji od deleža deklet.
Rezultati raziskave so sicer omejeni s samoporočanjem udeležencev o količini popite pijače in
neločevanjem med pitjem na prireditvenem prostoru in pred njim, vseeno pa lahko iz njih razberemo
neko okvirno sliko o problematiki pitja mladoletnih na množičnih prireditvah.
Raziskava naj bi bila izvedena tudi na naslednji prireditvi, vključena pa bodo tudi dodatna vprašanja,
na podlagi katerih bo možna primerjava med pitjem alkohola na prizorišču ter pred prizoriščem, ter
vprašanja o tem, kje mladostniki dobijo alkohol.
Na koncu je Sanela Talić (Inštitut »Utrip«) predstavila pobude in predloge vsebinske mreže »Preventivna
platforma« na temo preventive v nočnem življenju. Te se navezujejo na Zakon o omejevanju porabe
alkohola (ZOPA) in poleg že obstoječih predlogov mreže »Preventivna platforma« vključujejo še
prepoved posedovanja in pitja alkohola pri mladoletnih osebah, večje pristojnosti policije po vzoru
Velike Britanije, ki bi lahko mladoletnim osebam odvzeli alkoholne pijače in ob prekrških obveščali
starše.
Pripravila: Sanela Talić, UTRIP
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Celovito urejanja področja preprečevanja zasvojenosti - 4. srečanje Foruma NVO za
kakovost v preventivi
V sredo, 29. januarja 2014, je v Hotelu Lev v Ljubljani v sklopu projekta »Preventivna platforma« potekalo
4. srečanje Foruma NVO za kakovost v preventivi na temo celovitega urejanja področja preprečevanja
zasvojenosti. Zbranim udeležencem sta predlog »zakona o preprečevanju zasvojenosti« predstavila
Matej Košir z Inštituta »Utrip« in Ciril Klajnšček z Rdečega križa Slovenije, ki je tudi avtor predloga.
V prvi fazi projekta »Preventivna
platforma«

smo

se

z

vidika

zagovorništva in civilnega dialoga
pretežno usmerili v alkoholno in
tobačno politiko ter politiko na
področju prepovedanih drog, s
čimer imamo v Sloveniji nedvomno
največ težav (zlasti to velja za
alkohol in tobak). V praksi opažamo
vse večjo prisotnost tudi drugih
oblik tveganega vedenja in (nekemičnih oziroma vedenjskih) oblik zasvojenosti (kot so npr. motnje
hranjenja, samopoškodbeno vedenje, zasvojenost z igrami na srečo, športnimi stavami, internetom in
računalniškimi ali video igricami ipd.), tovrstne trende pa kažejo tudi različne raziskave in študije doma
in v svetu. V bodoče moramo z vidika strateške in zakonske obravnave več pozornosti nameniti tudi
drugim oblikam tveganega obnašanja in zasvojenosti. Osredotočiti se moramo zlasti v promocijo in
uvajanje tistih praks na področju preventive, zmanjševanja tveganj in škode, zdravljenja in socialnega
varstva, ki upoštevajo več oblik tveganega vedenja hkrati (ne zgolj usmerjenost v eno substanco ali
obliko zasvojenosti).
S predlogom sprememb Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog avtorji sledimo popolnoma drugačni paradigmi, ki danes vlada na področju
preventive. Človek je danes obravnavan kot element sistema, ki ga različne ustanove učijo, kako biti
prilagojen nezdravim in nemogočim okoliščinam. Narava sistema je kompulzivna, produkt le-tega pa
je človek, ki si ne zastavlja temeljnih vprašanj in posledično postaja nekritičen državljan. Zatorej je
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nemogoče preventivno delovati po posameznih substancah oziroma zasvojenostih (npr. preventiva na
področju pitja alkohola, uporabe drugih drog, preventiva na področju zasvojenost z igrami na srečo
itd.), saj vsaka zasvojenost izhaja iz kompulzivnosti, ki je temeljna lastnost sistema oziroma načina
našega življenja. Namen krovnega zakona, ki ga predlagamo, je torej začetek urejanja tega področja.
Želimo omogočiti obravnavo tudi tistih zasvojenih oseb, ki niso vključene v že obstoječi zakon, ter
omogočiti enakopravno obravnavo številnih sodobnejših in vedno bolj prisotnih novejših oblik
tveganega vedenja in zasvojenosti (tako z vidika strokovnega razvoja in izvajanja ter (so)financiranja).
Med predlogi, ki jih predlagamo v okviru mreže »Preventivna platforma«, so tako opredelitve osnovnih
pojmov, ukrepi za preprečevanje zasvojenosti (preventiva, zdravljenje, socialno-varstvene storitve,
programi reševanja socialne problematike, vloga nevladnih organizacij, spremljanje stanja in trendov
zasvojenosti) ter financiranje.
Razprava je potekala o številnih odprtih vprašanjih, strinjali pa smo se, da je potrebno v novem
zakonu bolj upoštevati vlogo nevladnih organizacij, kar pomeni tudi obsežnejše vključevanje le-teh
v medresorsko in multidisciplinarno komisijo, ki naj bi jo ustanovila vlada za področje preprečevanja
zasvojenosti.
Na podlagi konstruktivnih predlogov s strani udeležencev smo pripravili novo verzijo predloga zakona,
ki smo jo poslali predstavnikom pristojnih ministrstev, ki jih kljub povabilu na srečanju tokrat ni bilo.
Pripravila: Sanela Talić, UTRIP
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Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju ob 20. obletnici Slovenske mreže
zdravih šol
Ob 20. obletnici Slovenske mreže zdravih šol je Nacionalni
inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Ministrstvom za
zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter
Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) pripravil nacionalni
posvet o promociji zdravja v šolskem okolju z naslovom
»Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov - ohranjanje
in zagotavljanje enakih možnosti«. Dogodka se je udeležilo
preko 250 udeležencev, in sicer predstavniki vseh treh ključnih
sektorjev, strokovnjaki s posameznih področij in pedagoški delavci.
Ivan Eržen (NIJZ) in Vivian Barnekow (SZO) sta nam predstavila največje vzroke za trenutno stanje
glede zdravja med mladimi. Globalna finančna kriza, naraščanje socialno-ekonomskih problemov,
povečevanje revščine in razlik na različnih področjih, spremembe družinskih struktur, virtualizacija
prostega časa in odnosov vplivajo na zdravje in kakovost življenja, pa tudi na zdravje celotne populacije.
Podatki za Slovenijo kažejo, da socialno-ekonomski status vpliva na življenjski slog in neenakosti
v zdravju. »Neenakosti se začnejo že z rojstvom in pogosto trajajo celo življenje. Mladostniki iz
družin z nižjim socialno-ekonomskim položajem ali s slabšim uspehom v osnovni šoli ali z manj
zahtevnim srednješolskim programom (poklicna in nižja poklicna šola) se manj zdravo vedejo, slabše
ocenjujejo svoje zdravje, so bolj nezadovoljni z življenjem, doživljajo več psihosomatskih težav, so
bolj nezadovoljni in obremenjeni s šolo ter imajo več težav v komunikaciji s starši in vrstniki. Glede
na to, da smo sredi stalnih družbenih, gospodarskih, socialnih in kulturnih sprememb ter finančne
krize, je pomembno, da vsaj ohranimo, če ne okrepimo, vlaganja v promocijo zdravja in preventivo
pri otrocih in mladostnikih. To pomeni, da se ohranjajo že obstoječi ukrepi (npr. sistem organizirane
in subvencionirane šolske prehrane, sistem preventivnih pregledov itd.), izboljša sodelovanje med
sektorji, ter da uvajamo učinkovite nove ukrepe za zmanjševanje zaznanih tudi novih problemov in
težav med otroki in mladostniki,« je navedla dr. Helena Jeriček Klanšček z NIJZ in znova poudarila, da
je zdravje mladostnikov stvar celotne družbe.
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Veliko je bilo povedanega tudi o medsektorskem sodelovanju zdravstva, šolstva ter sektorja za družino,
delo in socialne zadeve, ki skupaj iščejo priložnosti za še tesnejše sodelovanje ter rešitve za skupen
pristop k zdravju otrok in mladostnikov, ustvarjanje in spodbujanje enakih možnosti in za zdravju
naklonjenih okolij. Prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen, vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ) je dejal: »Naša naloga je, da poiščemo ovire, ki marsikdaj otežujejo sodelovanje
in jih sistematično odpravljamo ter na ta način ustvarjamo pogoje za uspešno nadaljnje delo. Od
številnih pobud in dobrih primerov je treba preiti na bolj strateško raven, saj bodo spremembe, ki jih
je potrebno v naslednjem obdobju zagotoviti, terjale usklajeno delovanje različnih resorjev. Dosedanje
dobro sodelovanje naj se nadgradi z oblikovanjem medsektorske strokovne skupine za krepitev zdravja
in zmanjšanje neenakosti - ne samo v zdravju, ampak tudi v izobraževanju med otroki in mladostniki
ter na ostalih področjih. Naloga te skupne strokovne skupine, v katero bi bili vključeni strokovnjaki s
področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, družine in sociale, bi bila predvsem v tem, da bi usklajevali
aktivnosti, ki v okviru posameznih resorjev potekajo v smislu zagotavljanja zdravega razvoja otrok in
mladostnikov, ter da bi identificirali ovire za uspešno delo ter hkrati predlagali nujne spremembe, ki
bodo omogočile usklajeno in uspešno delo«.
Slovenska mreža zdravih šol deluje od leta 1993, sprva je vključevala 12 pilotskih šol, leta 1998 se je
razširila na 130 sodelujočih. Od leta 2011 je v mrežo vključenih 324 ustanov. Vključene šole celostno
pristopajo k zdravju, s sistematičnim delom poskušajo ohranjati in izboljševati zdravje svojih učencev,
učiteljev in staršev ter posredno vplivati tudi na njihovo učno uspešnost in kakovost življenja. Šolsko
okolje je poleg družine temeljno in najbolj naravno okolje za vzpostavitev vrednot in programov za
varovanje in krepitev zdravja ter zmanjševanje neenakosti v zdravju, zato se je potrebno zavedati,
da le skupaj lahko ustvarjamo boljše zdravje, kakovost življenja in spodbujamo učno uspešnost ter
zmanjšujemo nedopustne in preprečljive razlike med našimi otroki in mladostniki.
Pripravila: Nina Rogelj, Mladinsko združenje »Brez izgovora«
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Usposabljanje za izvajanje preventivnega programa »Take Care«
V tednu med 7. in 11. aprilom 2014 bomo v Ljubljani izvedli
usposabljanje za izvajanje selektivnega preventivnega programa
»Take Care«. Ciljna skupina programa so mladi, stari od 12 do
21 let, ki imajo težave zaradi problematične uporabe alkohola,
njihovi starši, vsi, ki imajo stike z mladimi in so z njihove strani
tudi sprejeti, ter osebje, ki prodaja alkohol (v trgovinah, lokalih
ipd.).
Pilotska izvedba programa je v okviru evropskega projekta
trajala tri leta, sodelovali pa so tudi predstavniki iz mariborske
enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaradi pozitivnih učinkov smo se v sklopu projekta
»Preventivna platforma« odločili, da za zainteresirane nevladne organizacije s pomočjo NIJZ
organiziramo usposabljanje.

Evropski standardi – hitri vodnik
V sklopu projekta »Preventivna platforma« smo izdali slovensko verzijo hitrega vodnika evropskih
kakovostnih standardov na področju preventive. Vodnik je namenjen zlasti strokovnim delavcem, ki
redno ali občasno izvajajo preventivne dejavnosti, ter tudi pristojnim uradnikom na ministrstvih in
uradih, ki odločajo o tem, katere preventivne intervencije (so)financirati in katere ne. V sklopu projekta
razvijamo med drugim tudi izobraževalna modula na temo osnov preventive in vrednotenja preventivnih
programov, v katera bomo smiselno vključili tudi vsebine tega hitrega vodnika.
http://www.preventivna-platforma.si/smernice/
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