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V okviru projekta »Preventivna platforma« smo predstavniki nekaterih nevladnih 
organizacij (Inštitut Utrip, Rdeči križ Slovenije, Mladinsko združenje Brez izgovora 
ter Društvo Up) v Coimbri obiskali nevladno organizacijo IREFREA Portugal 
ter EMCDDA (Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti) v Lizboni. V 
sklopu zadnjega, četrtega študijskega obiska smo se želeli seznaniti z osnovnimi 
teoretskimi izhodišči ter praktičnim delom na področju družinske preventive.   

Mreža IREFREA je bila ustanovljena leta 1988, združuje pa strokovnjake iz več evropskih 
držav. Glavno področje njihovega delovanja je 
preventiva na področju alkohola in drugih drog. Člani 
mreže sodelujejo v številnih projektih ter z drugimi 
organizacijami, kot so že omenjeni EMCDDA, Evropska 
komisija, NIDA, UNODC, vključeni pa so tudi v različne 
mreže: Eurocare, EU-SPR, DC&D … Izvajajo programe, 
projekte, usposabljanja ter raziskave na mednarodni, 
evropski, nacionalni, regionalni ter lokalni ravni.

Prvi dan so nam člani portugalske mreže Irefrea, 
s katerimi sodelujemo že kar nekaj let, predstavili 
nekaj programov in dejavnosti, ki jih izvajajo, v 
nadaljevanju pa so nam predstavili nekaj osnov oziroma izhodišč na področju družinske 
preventive ter program »Strengthening Families Program«, ki ga izvajajo že nekaj let.
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Predavanje smo imeli v prostorih medicinske fakultete, ki sodeluje z Irefreo. Imeli smo možnost videti prostore, kjer 
bodoči zdravstveni delavci opravljajo praktična dela in izpite.

Irma, ki ima za sabo že desetletja izkušenj, je med drugim razložila tudi, da imajo študentje na ta način možnost svoje 
znanje najprej preizkusiti na lutkah.
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Nekaj aktivnosti oziroma programov, ki jih izvaja osebje Irefree Portugal:

 ❱ na Zelenortskih otokih so pred leti začeli izvajati program, ki temelji na skupnostnem pristopu. Območje je 
znano po nasilju na ulicah, zlasti med mladimi, ki so neizobraženi, saj ne obiskujejo šol. Alkohol in marihuana 
sta zelo poceni in mladim lahko dostopna, težavo predstavlja tudi »seks« turizem, saj so ti otoki priljubljena 
destinacija za geje. »Seks« turizem je priljubljen predvsem s finančnega vidika, saj mladi na ta način zaslužijo 
bistveno več kot njihovi starši. Lokalna skupnost se je bila prisiljena odzvati na te probleme. S pomočjo Irefrea 
Portugal ter drugih strokovnjakov so oblikovali program, rekrutirali in usposobili mlade med 16 in 25 let, ki so 
intervencijo izvajali na ulicah. Z mladimi na ulicah so se preprosto pogovarjali in jim kot alternativo ponudili 
možnosti za profesionalno izobrazbo. Žal se je kmalu zamenjala vlada, zato so morali s projektom prekiniti.

 ❱ »Tu decides«: je šolski preventivni program, ki ga izvajajo usposobljeni učitelji, traja pa 8 lekcij. Vsebuje 
naslednje module: droge; zasvojenost z nekemičnimi substancami; sprejemanje odločitev; kako pomagati 
prijatelju, ki je zasvojen; kako se pogovarjati s starši … Za starše so načrtovana štiri srečanja, na katerih se 
pogovarjajo o programu, drogah ter prepoznavanju uporabe drog pri otrocih, o nočnem življenju, predvideno 
pa je tudi skupno srečanje-starši, otroci, učitelji. 

 ❱ »Before you get burnt«: je intervencija, ki jo izvajajo od leta 2007. Je program zmanjševanja škode zaradi 
pitja alkohola. Izvajajo pa ga v času 9 dnevnega festivala, ki se vsako leta odvija v Coimbri. Delo opravljajo 
predvsem usposobljeni vrstniki, skupaj z nekaterimi strokovnjaki (medicinske sestre, policisti, potapljači, gasilci, 
pripravljeno pa je tudi osebje bolnišnice. Mladim, ki se udeležijo festivala, najprej postavijo nekaj vprašanj 
(polurni anketni vprašalnik), nato jim izmerijo količino alkohola v krvi ter jih tudi naučijo, kako lahko s pomočjo 
brošurice to storijo sami. Poleg tega delijo kondome ter se z njimi pogovarjajo o rizični spolnosti. V preteklosti, 
ko so začeli izvajati to intervencijo, je z njimi sodelovalo 20 prostovoljcev, letos jih je bilo že 120.  Vsi mladi, ki 
pokažejo zanimanje oziroma bi radi sodelovali kot prostovoljci, se lahko prijavijo preko obrazca, ki je na spletni 
strani.

 ❱ »Take care«: je selektivni program za mlade v starostni skupini 12-21, pri katerih zaznamo rizično obliko pitja 
alkohola (popivanje). Gre za pristop na več ravneh: program je namenjen mladim od 12 do 21 let, njihovim 
staršem, ključnim osebam (trenerjem, učiteljem in drugim vzornikom) ter zaposlenim v restavracijah, lokalih, 
bencinskih črpalkah – skratka tistim, ki prodajajo alkohol. Program je v zaključni fazi izvajanja, rezultate 
vrednotenja pričakujejo v kratkem. 

V nadaljevanju nam je Fernando Mendes v svojem predavanju govoril o družinski preventivi - njeni uporabi in izzivih:
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Kaj danes vemo o družini in družinskih intervencijah? 

 ❱ Različne družbene in ekonomske spremembe, migracije, kot tudi globalizacija in splošna kriza so pomembni 
dejavniki sprememb družinske strukture. Izzivi, s katerimi se danes srečujejo družine, so različne od tistih v 
preteklem času. Krepitev varovalnih dejavnikov in zmanjševanje dejavnikov tveganja so močno povezani z 
družinskim življenjem, danes pa vemo, da družine vse manj časa preživijo skupaj. Izzivi sodobnih družin so tako: 
(a) težave v nadzorovanju čustev, kar lahko vodi v nasilje in agresivno vedenje otrok; (b) starši in tudi učitelji s 
težavo postavljajo norme/pravila; (c) pomanjkanje usposabljanj na področju spolne vzgoje, kar lahko vodi v višji 
delež nosečnosti pri mladostnicah, spolno aktivnost mladih že v zgodnejših letih, porast spolno prenosljivih 
bolezni; (d) težave pri uporabi novih komunikacijskih tehnologij.

 ❱ Starši danes zamujajo priložnosti za učenje oziroma krepitev tistih veščin, ki bi jim bile v pomoč pri 
organizaciji družinskega življenja in vzgoji otrok. Pogosti vzroki za neudeležbo na različnih, njim namenjenih 
aktivnostih, so pomanjkanje časa ter motivacije, prepričanje staršev, da pomoči ne potrebujejo, da se bodo 
morebitni že obstoječi problemi sčasoma rešili sami od sebe, zahtevnost programov …

 ❱ Učinkovit družinski program naj bi vključeval učenje/krepitev (1) družinskih veščin; (2) starševskih veščin 
in (3) veščin pri otrocih. Starši potrebujejo podporo, včasih tudi »vodenje« skozi različne stopnje otrokovega 
razvoja. Prav tako so nujne informacije o tem, kaj lahko v posameznem obdobju pričakujejo, kaj lahko storijo in 
predvsem kako lahko to storijo. Pomembna je izmenjava izkušenj z ostalimi starši, predvsem o tem, kaj je pri 
njih delovalo in kaj ne. 

 ❱ Pri razreševanju težav zaradi nizke udeležbe staršev v programih, ki so namenjene družinam, se 
raziskovalci ponavadi poslužujejo fokusnih skupin s starši. V sklopu evropskega programa »European Familiy 
Empowerment« so tako dobili naslednje informacije: 

 › Starši imajo precej znanja o varovalnih dejavnikih ter ranljivosti mladostnikov v povezavi z uporabo drog. 
Zavedajo se moči, ki jo imajo lahko družine, prav tako se zavedajo vpliva vrstnikov in različnih medijev.

 › Zavedajo se kratkoročnih in dolgoročnih posledic uporabe drog.

 › Zavedajo se dogajanja v nočnem življenju (prodaja alkohola mladoletnim, problem ekscesnega pitja 
alkohola …).

 › Slabše poznajo droge, ki se pojavljajo v nočnem življenju.

 › Postavljanje mej in pravil glede uporabe alkohola in drugih drog se jim zdi zahtevna naloga, kot vzrok 
temu navajajo preveliko zaposlenost oziroma pomanjkanje časa za »nadzor« nad svojimi otroki oziroma 
njihovimi aktivnostmi.

 › Njihove kritike gredo tudi na račun lokalne podpore pri razreševanju problemov, povezanih z uporabo 
drog oziroma zasvojenostjo.

 ❱ Starši so predlagali strategije, ki bi vključevale metode, s pomočjo katerih bi o drogah diskutirali doma 
(preko interneta); po njihovem mnenju bi morali starše včasih tudi na silo prepričati, da se udeležujejo 
podobnih aktivnosti/programov, poleg tega bi morala država okrepiti/izboljšati nadzor nad uporabo drog v 
nočnem življenju.

Kot primer dobre prakse nam je v nadaljevanju Catia Magalhaes predstavila družinski preventivni program 
»Strengthening Families Program«, ki ga izvajajo v številnih državah po svetu.
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“All happy families resemble each other, 
each unhappy family is unhappy in its own way” (Tolstoi)

Na podlagi raziskav so ugotovili, da družinski preventivni programi dosegajo do devetkrat boljše rezultate v 
primerjavi s programi, ki so namenjeni le otrokom/mladostnikom. Družinski programi, ki vključujejo starše, otroke in 
cele družine pa so učinkovitejši od tistih družinskih programov, ki so namenjeni le staršem. Tudi raziskave o stroških, 
ki nastanejo z izvajanjem programa kažejo, da z vloženim 1 dolarjem v preventivne aktivnosti privarčujemo 9,44 
dolarjev.

Značilnosti znanstveno učinkovitih družinskih programov:

 ❱ osredotočanje na moč, ki jo imajo družine ter procese razvijanja odpornosti;

 ❱ osredotočanje na izboljšanje kakovosti odnosov;

 ❱ ustrezno število lekcij;

 ❱ starostno/razvojno primerne vsebine;

 ❱ kulturna adaptacija;

 ❱ celosten pristop; 

 ❱ usposobljeni izvajalci programa;

 ❱ uporaba interaktivnih, privlačnih in različnih metod;

 ❱ …

DEJAVNIKI TVEGANJA:

 ❱ družinski konflikti in/ali zanemarjanje

 ❱ pomanjkanje ljubezni, skrbi in podpore

 ❱ pomanjkanje družinskih navad, tradicij

 ❱ nizka pričakovanja glede šolskega uspeha

 ❱ slaba komunikacija

 ❱ spolna, čustvena ali fizična zloraba

 ❱ BIOLOŠKI dejavniki (hiperaktivnost, fetalni 
alkoholni sindrom …)

VAROVALNI DEJAVNIKI:

 ❱ ljubezen, povezanost

 ❱ aktivno starševstvo 

 ❱ vztrajnost pri vzgoji

 ❱ starši, ki govorijo in živijo vrednote in 
pričakovanja
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Program je leta 1982 oblikovala Dr. Karol Kumpfer – profesorica na oddelku za promocijo zdravja in izobraževanje 
v Utahu, ZDA. Namenjen je bil za več starostnih skupin (3-5, 6-11, 12-16), vključeval pa je 14 tedenski program. 
S programom so želeli izboljšati delovanje družine in starševstvo ter preprečiti zlorabo substanc in mladoletno 
prestopništvo. Vse od takrat je bil program kulturno adaptiran in izveden v 27 državah. 

Glavni cilji programa:

 ❱ izboljšati odnose v družini

 ❱ izboljšati/okrepiti starševske veščine

 ❱ izboljšati vedenje otrok

 ❱ izboljšati/okrepiti veščine pri otrocih

 ❱ zmanjšati in preprečiti uporabo alkohola in drugih drog.

Praktična izvedba:
 ❱ 3 tečaji življenjskih veščin: 

•	Starševske veščine, veščine otrok/najstnikov& družinske veščine.

 ❱ Vsi trije sklopi se izvajajo skupaj, praviloma eno srečanje na teden (14 tednov).

 ❱ Tečaji za starše in otroke/najstnike se lahko izvajajo ločeno. (V fazi razvoja so jih testirali ločeno.). Družinskih 
lekcij ne moremo izvajati samostojno.

 ❱ Tečaji so bolj učinkoviti, če se izvajajo vsi trije sklopi skupaj!

Posamezno srečanje se začne s skupno večerjo, kjer udeleženci sedijo skupaj z drugimi družinami in vodji skupin. 
Po večerji se začne prva ura, v kateri se starši in otroci razdelijo v dve skupini (starševska skupina in skupina otrok/
mladostnikov); vsaka skupina z dvema vodjema. V drugi uri se družine združijo v eno ali dve manjši skupini in skupaj 
»trenirajo« določene veščine. Za otroke, ki niso vključeni v program, je organizirano varstvo. Na ta način poskrbimo 
za to, da na srečanja pridejo vsi člani družine.

Ključno vlogo ima poleg vodij skupin tudi koordinator, ki skrbi za redno komunikacijo z udeleženci, poskrbi za vse 
potrebne pripomočke, obrok, varstvo ter poskuša premagati potencialne ovire, zaradi katerih se starši ne bi mogli 
udeležiti srečanj.

V kar nekaj državah se srečujejo s problemom vključevanja družin v ta program, zato zelo težko privabijo družine iz 
socialno ogroženih območij, družine, kjer je prisotna uporaba alkohola in drugih drog itd. V ta namen so izdali DVD 
z določenim številom lekcij, ki jih lahko družine izvajajo kar doma in kadarkoli želijo. 
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11 video lekcij z izročki, ki jih lahko najdejo na DVD-ju ali spletu

       Primeri lekcij: 

 ❱ Uvod

 ❱ Opažanja & Komplimenti

 ❱ Komunikacija & Družinska srečanja

 ❱ 5 načel uspešnih družin

 ❱ Postavljanje mej & posledice

 ❱ Izbira dobrega prijatelja; “nadzor” nad otroki
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Drugi dan študijskega obiska smo obiskali nevladno organizacijo Gaudeamus.

Gaudeamus je neprofitno društvo za mlade, ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Od svoje ustanovitve dalje društvo 
skrbi za razvoj socialnih, kulturnih, umetniških, razvedrilnih in športnih aktivnosti ter izobraževanj in usposabljanj. 
Na socialnem področju si prizadevajo za podporo neprivilegiranim skupinam, s katerimi delajo celovito, usklajeno 
ter jih poskušajo učinkovito vključevati v družbo.

Gospa Elisa Maria Behringer, ki je bila naša gostiteljica nam je bolj podrobno predstavila projekt  oziroma program 
»Toleranca nič«, s katerim se osredotočajo na delo z družinami, ki se ne znajdejo v svoji vlogi, prav tako pa s 
projektom družine ozaveščajo o pomenu njihove vloge pri preprečevanju nasilja v vseh njegovih oblikah. 
Mestece Tabua je namreč podeželsko področje, kjer je še posebej izrazita brezposelnost, revščina, pojavljajo pa se 
različne oblika nasilja (tudi spolne zlorabe). 

Skupna slika z našimi gostitelji: gospa Elisa (Gaudeamus), Irma (Irefrea) in Fernando (Irefrea)

Cilji programa »Toleranca nič« so:

 ❱ Odzivanje na različne probleme, povezane z različnimi oblikami nasilja, ki vplivajo na celotno družbo v 
sodelovanju s šolami, materami, očeti, skrbniki ter različnimi institucijami v skupnosti.

 ❱ Obravnavanje vprašanj, povezanih z nasiljem in enakopravnostjo.

 ❱ Ozaveščanje o pomembnosti vloge družine v preventivi.

 ❱ Krepitev odnosov med starši, otroki in šolo.

 ❱ Iskanje učinkovitih strategij za reševanje težav v kriznih razmerah.
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S programom zajemajo različne starostne skupine osnovnošolcev,  njihovih staršev, ostalih družinskih članov in 
seveda širšo lokalno skupnost. 

V OŠ izvajajo delavnice na temo nasilja, s pomočjo svetovalnih delavk pa prepoznavajo tiste otroke, kjer se nasilje že 
pojavlja. Njihove starše potem povabijo na njim namenjene delavnice, žal pa se te družine redko odzivajo (pridejo le 
v primeru, če jim je to odrejeno z odlokom sodišča). Delavnic za starše se tako večinoma udeležujejo starši, ki doma 
načeloma nimajo težav. Srečujejo se ob petkih, obravnavajo pa tista vprašanja, ki jih izpostavijo starši sami. 
Poleg teh aktivnosti o problemu nasilja obveščajo tudi širšo skupnost : v šolah, preko radia, televizije, lokalnih 
časopisov, preko delavnic in seminarjev.  

V poletnem času organizirajo tudi »poletne tabore«, kjer je nasilje rdeča nit programa.

Projekt se bo končal konec leta 2012, učinki tega programa bodo na voljo v naslednjem letu.
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Tretji dan obiska smo obiskali Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA) v 
Lizboni. 

Inštitut Utrip je tudi letos pripravil prispevke za nacionalno poročilo. Pred kratkim smo prejeli rezultate vrednotenja 
pilotske izvedbe dveh preventivnih programov, ki jih predstavljamo v tej številki biltena. 

Pred stavbo EMCDDA-ja

Znotraj stavbe EMCDDA.

Pripravili:
Sanela Talić, Matej Košir, Robin Turk, Selma Mehičić, Tadeja Poglajen, Ciril Klajnšček, Nina Rogelj.
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Vrednotenje učinka in rezultatov šolskega preventivnega programa »Izštekani«
Inštitut Utrip je tudi letos pripravil prispevke za nacionalno poročilo. Pred kratkim smo prejeli rezultate vrednotenja 
pilotske izvedbe dveh preventivnih programov, ki jih predstavljamo v tej številki biltena.

Stanje pred začetkom izvajanja programa

V pilotski fazi izvedbe šolskega preventivnega programa »Izštekani« je sodelovalo 48 slovenskih osnovnih šol (26 
intervencijskih in 22 kontrolnih). Vendar pa so se 4 šole iz intervencijske skupine odločile, da ne bodo sodelovale pri 
vrednotenju učinkov. Tako je bilo v vrednotenje učinkov programa  v šolskem letu 2010/2011 zajeto 2.937 učencev 
iz 44 šol oziroma 155 razredov.

Med učenci, ki so sodelovali v raziskavi, je bilo 49,3% fantov. 27,5% jih je bilo starih 12 let, 50,4%  13 let in 21,5% 14 
let. 66,6% učencev je živelo z obema staršema, 83,6% jih ima brate in sestre. 98,0% učencev je poročalo o tem, da 
imajo v družini en avtomobil. Delež učencev, ki imajo doma vsaj en računalnik, pa je bil 99,0%.

Na splošno je 17,9% učencev navedlo, da so pokadili vsaj eno cigareto v svojem življenju, in samo 2,8%  učencev 
je navedlo, da so pokadili vsaj eno cigareto v zadnjih 30 dneh. Okoli 59% učencev je poročalo o tem, da so že pili 
alkohol, v zadnjih 30 dneh pa je alkohol pilo 26% učencev. 15% odstotkov učencev je bilo v življenju opitih vsaj 
enkrat, medtem ko je bilo v zadnjih 30 dneh opitih  4,3% učencev. Približno 2% učencev je že kadilo marihuano vsaj 
enkrat v  življenju,  0,5% učencev pa je kadilo marihuano v zadnjih 30 dneh. Manj kot 1% učencev je vsaj enkrat v 
življenju uporabljalo druge prepovedane droge, medtem ko je v zadnjih 30 dneh prepovedane droge uporabljalo 
0,3% učenca.

Kar zadeva namero učencev glede uporabe alkohola in drugih drog v enem letu od izpolnjevanja vprašalnikov 
(začetno stanje), je  8,0% anketiranih učencev izjavilo, da nameravajo v naslednjem letu kaditi cigarete, 31,7% učencev 
je nameravalo piti alkoholne pijače, 10,5% se jih je nameravalo opiti, 2,0% kaditi marihuano in 1,4 % uporabiti druge 
prepovedane droge.

82% učencev je izjavilo, da bodo imeli težave s starši, če bodo kadili cigarete, 72% učencev pa je izjavilo, da lahko 
zaradi kajenja postanejo zasvojeni. Nekaj učencev je izjavilo, da ima lahko kajenje pozitivne učinke na njihovo 
življenje.

Zaznavanje negativnih posledic pitja alkoholnih pijač pri učencih se na splošno zdi visoko, vendar je le manjši delež 
učencev (62%) izjavilo, da lahko postaneš zasvojen z alkoholom. Uživanje alkohola učenci zaznavajo kot obliko 
tveganega vedenja, zaradi katerega imajo lahko težave s starši, v šoli, s policijo, denarjem (npr. dolgovi) in izgubo 
oziroma iskanjem delovnega mesta. Le nekaj učencev je izjavilo, da ima lahko pitje alkohola pozitivne posledice, 
toda 34% učencev je bilo mnenja, da se bodo bolje zabavali, če bodo pili. 

Velik delež učencev je mnenja, da je uporaba marihuane povezana s »slabimi« posledicami, vendar pa je bil delež 
učencev, ki so mnenja, da uporaba marihuane prinaša pozitivne posledice (sprostitev in dejstvo, da lažje pozabiš na 
težave), višji v primerjavi z alkoholom in tobakom, in sicer je bilo takšnega mnenja kar 38% učencev. 



21Bilten številka 

12

Učinkovitost programa pri zmanjševanju uporabe tobaka, alkohola in drugih drog

Za oceno učinkovitosti programa »Izštekani« pri zmanjševanju kajenja, pitja alkohola, opitosti ter uporabe marihuane 
smo uporabili ujemajoče vprašalnike iz posnetka stanja ter v obeh naslednjih fazah (štiri mesece po izvedbi 
programa ter eno leto po izvedbi programa). Končni vzorec prve faze vrednotenja, ki smo ga lahko primerjali z 
začetnim stanjem (pred začetkom izvedbe programa), je obsegal 2,218 učencev, kar pomeni 75.5% vseh sodelujočih 
v prvi fazi izpolnjevanja vprašalnikov. 

Preliminarni rezultati vrednotenja kažejo zelo dobro učinkovitost programa v intervencijskih šolah v primerjavi s 
kontrolnimi. Primerjava je bila torej izvedena na podlagi začetnega stanja in vrednotenja, ki je bilo izvedeno štiri 
mesece po izvedbi programa v intervencijskih šolah. Kot je razvidno iz rezultatov, je pri učencih, ki so bili vključeni v 
izvajanje programa (intervencijska skupina) v primerjavi s kontrolno, opazna zmanjšana uporaba cigaret, zmanjšano 
občasno pitje alkohola, redno pitje alkohola in opijanje ter zmanjšana uporaba konoplje in drugih prepovedanih 
drog. 

Glede razširjenosti (prevalence) kajenja cigaret v zadnjih 30 dneh je pri kontrolni skupini prišlo do 3,7 % odstotnega 
porasta (z 2,5 na 6,2 %), pri intervencijski pa zgolj za 0,9 % (z 2,9 na 3,8 %). Pri razširjenosti pitja alkohola v zadnjih 30 
dneh študija beleži najboljše rezultate, saj je prišlo pri intervencijski skupini do občutnega padca za 6,7 % (s 25,1 na 
18,4 %), medtem ko je prišlo pri kontrolni skupini do porasta za 8,3 % (s 27,7 na 36,0 %). Čeprav je tudi pri rednem 
pitju alkohola prišlo v intervencijski skupini do zmanjšanja (0,2 %), pri kontrolni pa do porasta (0,6 %), razlike niso 
tako občutne. Pri opitosti v zadnjih 30 dneh je ponovno prišlo do občutne razlike med intervencijsko in kontrolno 
skupino, saj pri kontrolni skupini praktično ni prišlo do sprememb (porast za 0,1 % s 4,5 na 4,6 %), pri intervencijski pa 
do zmanjšanja za 1 % (s 3,8 % na 2,8 %).  Pri uporabi kanabisa ni prišlo do pomembnih razlik med obema skupinama, 
pa tudi sicer je bila uporaba te droge izredno nizka pri vseh anketiranih osnovnošolcih. Tudi pri drugih prepovedanih 
drogah so bile razlike in deleži zelo majhni.

Če te podatke primerjamo z začetnim stanjem tudi z vidika napovedi otrok po uporabi alkohola, tobaka in drugih 
drog v prihodnje, lahko ugotovimo, da je program »Izštekani« bistveno zmanjšal dejansko uporabo v intervencijski 
skupini glede na lastne napovedi otrok. Dejanska uporaba je bila tudi v kontrolni skupini nekoliko nižja od napovedi, 
vendar ne tako občutno nižja kot v intervencijski skupini. Zlasti so opazne razlike pri kajenju tobaka (napoved 8 %, 
dejansko 3,8 %), pitju alkohola (napoved 31,7 %, dejansko 18,4 %) in opitosti od alkohola (napoved 10,5 %, dejansko 
2,8 %).
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Preventivni program za krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti 

Matej Košir in Sanela Talić

Preventivni program Krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti (The Strengthening Families Program) 
je znanstveno dokazano učinkovit družinsko preventivni program, ki temelji na treningu veščin v družinah. Program 
gradi na varovalnih dejavnikih, kot so: izboljšanje družinskih odnosov, izboljšanje starševskih veščin in povečanje 
socialnih ter drugih življenjskih veščin pri otrocih in mladostnikih. Primerjalni pregled učinkovitih preventivnih 
programov na področju alkohola in prepovedanih drog je pokazal, da je program Krepitev družin najučinkovitejši 
preventivni program na svetu (Foxcroft in sod., 2003). 

Inštitut Utrip je v letih 2011 in 2012 pilotsko izvedel program z 8 družinami, ki jih je pridobili za sodelovanje prek 
šolskih svetovalnih služb. Glede na starost otrok izbranih družin so izvedli različico programa za starostno skupino 
otrok od 6. do 11. leta starosti. Zunanje vrednotenje pilotske izvedbe programa je pripravila skupina strokovnjakov 
pod vodstvom dr. Karol Kumpfer z Univerze v Utahu, ZDA.

Vrednotenje učinkov je potekalo s pomočjo kvazi-eksperimentalnega ponavljanja merjenj različnih spremenljivk 
in merljivih kazalnikov1 ter testiranja vedenja in stališč staršev in otrok pred in po izvedbi programa2 po priporočilu 
Campbella in Stanleya (1967). Učni načrt so izvajalci izvedli v sklopu 14 družinskih srečanj na organiziran in interaktiven 
način. Med spremljanjem izvajanja programa so ocenjevalci ugotovili, da so bile družine aktivno vključene v izvedbo 
programa, in da so dejansko okrepile načrtovane družinske veščine. 

Vrednotenje je pokazalo odlične rezultate pri 16 od 183 (89 %) merljivih kazalnikov (dejavnikih zaščite ali tveganja), 
v nekaterih točkah celo boljše od povprečnih rezultatov in učinkov predhodnih študij. Največji učinek je program 
dosegel pri pozitivnih spremembah starševskih veščin in vzgojnega stila pri obeh starših (pri posameznih 
spremenljivkah je bil učinek od d = .784 (visok obseg učinka) pri pozitivnem starševstvu do d = .60 (srednji obseg 
učinka) pri starševski učinkovitosti). Program je tudi v segmentu družinskih sprememb dosegel občutne spremembe 
na bolje pri vseh spremenljivkah, in sicer je bil učinek od d = .95 (visok obseg učinka) pri družinski moči in odpornosti 
do d = .50 (srednji obseg učinka) pri družinskih konfliktih. Omenjene spremembe, izmerjene pri sodelujočih 
slovenskih družinah, so boljše, kot jih je program dosegel pri številnih drugih študijah učinkovitosti programa v ZDA 
in drugod. Tudi pri otrocih, ki so sodelovali v programu, so se pokazale spremembe na bolje. 

1 Pri tej metodi gre za longitudinalno ponavljajoče merjenje istih spremenljivk in kazalnikov pri intervencijah, pri čemer merimo spremembe skozi čas. Pri kvazi-

eksperimentu gre za empirično študijo, s katero ocenjujemo učinek ali rezultat intervencije na ciljno skupino. Gre za sorodno metodo kot pri eksperimentu ali 

naključnem nadzorovanem poskusu, vendar pa v tem primeru manjka t. i. »naključnost« (vzorec ciljne skupine za pilotsko fazo izvedbe SFP v Sloveniji ni bil izbran 

naključno). Kljub temu smo pri izboru ciljne skupine upoštevali določene kriterije, kot so npr. ranljivost otrok (hiperaktivnost, vedenjske ali učne težave ipd.).

2 Testiranje pred in po izvedbi intervencije je raziskovalna metoda, pri kateri primerjamo ciljne skupine med seboj in stopnjo sprememb kot rezultata programa ali 

intervencije. Lahko jo uporabimo za merjenje stopnje sprememb tudi znotraj ene ciljne skupine pred in po izvedbi programa ali intervencije.

3 Med merljivimi indikatorji (dejavniki zaščite ali tveganja) so organizacija družin, družinska kohezija, družinska komunikacija, družinski konflikti, družinska 

odpornost, pozitivno starševstvo, vključenost staršev, starševske veščine, starševski nadzor, starševska (vzgojna) učinkovitost, odkrita in prikrita agresija, težave s 

koncentracijo, kriminalno vedenje, hiperaktivnost, socialno vedenje, depresija ter uporaba alkohola in drugih drog.

4 Cohenov d spada med najbolj znane mere za ocenjevanje razlik (poleg Glassovega Δ in Hedgesove g statistike). Po Cohenu pomeni d = .20 majhen obseg učinka, 

d = .50 srednji obseg učinka in d = .80 velik obseg učinka. Največji obseg učinka d = 1.00 pomeni, da se je pri posamezniku ali skupini zgodila sprememba za eno 

standardno deviacijo. Kumpfer pri ocenjevanju učinkov preventivnih programov (glede na specifike tovrstnih intervencij) uporablja nekoliko prilagojeno lestvico 

obsega učinkov, in sicer pomeni d = .00 do .30 majhen obseg učinka, d = .31 do .60 srednji obseg učinka in d = .61 velik obseg učinka.
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Kar pri 6 od 7 spremenljivkah se je pokazalo izboljšanje, in sicer se je zmanjšala odkrita ali prikrita agresivnost, 
izboljšalo se je stanje glede pomanjkanja pozornosti, hiperaktivnosti in depresije, izboljšale pa so se tudi socialne 
veščine in koncentracija otrok. Rezultati kažejo, da je zelo pomembno vzdrževati visoko udeležbo družin skozi 
celoten program ter se osredotočati na izboljševanje starševske prakse glede disciplinskih tehnik pri vzgoji otrok. 
Starši so v sklopu vrednotenja poročali o zelo skromni uporabi alkohola, tobaka ali drugih drog preden so se udeležili 
programa, s tem da so po izvedbi programa poročali še o zmanjšani uporabi le-teh. Zaradi zelo nizke uporabe 
alkohola, tobaka in drugih drog pred začetkom programa tudi učinki niso bili občutno boljši. Gledano v celoti je 
program pokazal srednje do velike izboljšave pri starševskih veščinah in majhne do velike izboljšave pri družinskih 
odnosih ter otrokovem vedenju. 

Zunanji ocenjevalci (Kumpfer in sod., 2012) so v sklopu evalvacijskega poročila pripravili tudi nekaj priporočil, 
in sicer predlagajo, da se z izvajanjem programa v Sloveniji nadaljuje, saj je bil pilotsko izveden v skladu z vsemi 
smernicami in priporočili, ter da se uporablja enak postopek vrednotenja tudi v bodoče, vključno z vrednotenje 
učinkov in rezultatov (kar bo omogočalo mednarodne primerjave). Ocenjevalci še priporočajo, da se program v 
Sloveniji razširi na rizične, visoko rizične in socialno izključene oziroma izolirane družine ter, da se sproti zagotovi 
financiranje programa za vse nadaljnje cikle in izvedbe na podlagi načrta dela nosilcev in izvajalcev.

Inštitut Utrip bi po njihovem mnenju lahko bil bolj uspešen pri izvajanju programa, če bi si zagotovil širšo podporo 
skupnosti, zlasti centrov za socialno delo ter drugih ustanov in organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva 
in družine (npr. organizacije za zaščito otrok, svetovalnice za otroke, mladostnike in starše ipd.). 
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Poročilo zabave Philip Morrisa:  Ready 2 be u
V mesecu septembru smo prejeli priloženo poročilo z zabave, ki jo je priredil Philip Morris. Poročilo se nam je zdelo 
zanimivo in vsekakor primerno za objavo v biltenu.

V četrtek, 27. septembra 2012 zvečer, se je v klubu Cirkus v Ljubljani odvijala zasebna zabava Philip Morrisa, z 
naslovom »READY 2 BE U«. Dogodka so se lahko udeležili povabljeni gostje, ki so predhodno prejeli plastične kartice 
v velikosti bančnih kartic z napisom Ready 2 be u, in pa tisti, ki so bili na listi povabljencev - njim je bil dovoljen vstop 
mimo vrste. Naj omenim še, da je bilo seznamov povabljenih več; na primer mi nismo bili povabljeni s strani Philip 
Morrisa, ampak s strani organizatorjev zabave.

O dogodku ni nikjer pisalo ničesar, tudi nobenih plakatov ni bilo. Na Cirkusovi uradni strani in njihovem Facebook 
profilu ni bilo napisano, kaj se bo dogajalo, niti kateri DJ-ji pridejo. Zdi se, kot da je bila ta zabava neke vrste skrivnost 
le za povabljene.

Pred klub Cirkus smo prišli ob polnoči. Klub je bil oblepljen z belimi plakati in na veliko je pisalo »READY 2 BE U«. 
Na vhodu so na vsakih od treh vrat pisale besede »Da«, »Ne« in »Mogoče«. Pred klubom je bila ogromna vrsta in nič 
ni kazalo na to, da bi koga spuščali notri. Kasneje sem izvedela, da so jih, ampak zelo počasi. V tej gneči so se znašli 
tudi tisti, ki niso vedeli, da je zabava namenjena le povabljenim, zatorej so tam stali zaman. Kot sem že omenila, so 
bili pred klubom tudi povabljenci s karticami. Kartice so delili že nekaj tednov pred zabavo, dobil pa si jo tako, da si 
povedal svoje ime in priimek, elektronski naslov ter katero znamko cigaret kadiš. Poleg tega pa si moral dati še svoj 
vžigalnik, ki so ti ga zamenjali z novim, ki ga je okraševal napis Marlboro. 

Mi smo bili na listi povabljencev in smo zato prišli v klub mimo vrste na drugem vhodu kot ostali. Dobili smo črno 
zapestnico z nalepko »READY 2 BE U«, s katero smo imeli dostop tudi do V.I.P. prostorov. Ob tej uri je bilo notri že 
kar veliko ljudi, a ni bil tako poln, kot so ljubljanski klubi ponavadi. Povsod v klubu, najbolj zgoščeno pa ob vhodu, 
so stale hostese v kratkih svetlečih oblekah, ki so želele vedeti, katero znamko cigaret kadijo povabljenci na zabavi. 
Garderoba je bila zastonj, v nasprotju z drugimi zabavami v Cirkusu, ko je vedno plačljiva. Poleg garderobe je bila 
postavljena stojnica, na kateri so prodajali cigarete. Stojnica je morala biti postavljena posebej za ta večer, saj je 
ob drugih dogodkih ni tam. Pred vhodom do V.I.P. prostorov so stali body painterji, ki so gostom poslikali obraz. 
Kadilnica, ki ima drsna vrata na senzor, je bila izredno polna. Na trenutke je bilo notri celo tako veliko ljudi, da so 
nekateri stali v dometu senzorja in so zato vrata ostala odprta. Notri je bilo zadušljivo in vonj po cigaretih je bil 
močen. Ljudje so v kadilnico lahko nosili tudi svojo pijačo.

Okrog ene uro zjutraj se je klub tako napolnil, da je postalo gibanje po klubu močno oteženo. Bilo je najetih kar nekaj 
DJ-jev, med njimi kot vrhunec večera, tudi svetovno znan Alex Gaudino. Videti ni bilo nobenih plakatov ali očitnih 
reklam tobačnih izdelkov, po zaslonih, ki so razporejeni po celem klubu, pa je bilo ves večer mogoče brati napis 
»READY 2 BE U«. Na zabavi smo ostali do 3:30, takrat je bilo še ogromno ljudi in zabava je bila v polnem razmahu.

Na zabavi ni bilo nikjer direktno nakazano na to, da je organizator te zabave Philip Morris. Vseeno pa so po mojem 
mnenju  s prodajo cigaret in hostesami, ki so želele izvedeti več o navadah kadilcev, dali vedeti, da je kajenje 
družbeno sprejemljivo in da je ta dogodek namenjen kadilcem. Glede na to, da je Cirkus klub eden najbolj prestižnih 
in popularnih klubov v Ljubljani, je Morris s tem dogodkom definitivno sporočil udeležencem, da je kajenje »kul« in 
gre z roko v roki skupaj s prestižnim  načinom življenja ter žuranjem.

Izvedela sem še, da je Philip Morris nekaj časa nazaj priredil tudi zabavo v Klubu 300 v Dravljah, na žalost pa nisem 
izvedela niti točnega datuma niti kaj več o tem, kakšna zabava naj bi to bila.
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1. slovenski preventivni dnevi

20. in 21. septembra 2012 so na Debelem rtiču v Ankaranu potekali 1. slovenski preventivni dnevi. Za nevladne 
organizacije in ostale akterje na področju preventive smo organizirali posvet in sklop izobraževanj z različnimi 
delavnicami. Preventivnih dnevov se je udeležilo okoli 50 udeležencev, kar je za tovrsten prvi dogodek lepa številka. 
Na podlagi vprašalnikov, ki so jih izpolnili udeleženci, smo dobili potrditev, da je bil dogodek na splošno zelo dobro 
izpeljan, vsebine so bile primerne, debata konstruktivna, edina pomanjkljivost pa je bilo prenizko število zunanjih 
predavateljev. Pozitivne ocene in konstruktivna kritika so vsekakor dodatna motivacija za delo v prihodnje. 
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