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Mednarodni standardi na 

področju preprečevanja 

uporabe drog

Sanela Talić
UTRIP

• S preventivnim delovanjem POSEGAMO 
V ŽIVLJENJA DRUGIH, zato je 
pomembno, da ravnamo v skladu s 
preventivnimi standardi in smernicami

• Stroškovna učinkovitost
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Namen dokumenta

• Povzeti trenutno obstoječe znanstvene dokaze o 
učinkovitih intervencijah in politikah ter 
značilnosti le teh. 

• Identificirati glavne komponente in značilnosti 
učinkovitega nacionalnega preventivnega 
sistema.

• Pomagati političnim odločevalcem razviti 
programe, politike in sisteme, ki bodo učinkovita 
investicija v prihodnost otrok, mladine, družin in 
skupnosti.

• Dokument je povzetek dela pomembnih 
inštitucij na področju preventive (npr.
EMCDDA, Mentor, NIDA, WHO), ki so že 
v preteklosti razvili standarde in smernice 
na tem področju. (šolske smernice)
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Vsebina dokumenta

• Splošen uvod v preventivo na področju 
drog ter preventivno znanost

• Znanstveno dokazane intervencije in 
politike

• Komponente nacionalnega sistema na 
področju preprečevanja uporabe drog

Preventiva – zdrav in varen razvoj otrok, mladostnikov in 

odraslih

• Preprečiti / prestaviti začetek uporabe drog na kasnejše 
obdobje / preprečiti prehod od eksperimentiranja k redni 
uporabi oz. zasvojenosti. 

• Širši cilj:
– Zdrav in varen razvoj otrok in mladostnikov, v okviru katerega 

lahko le ti prepoznajo svoje talente in potencial postati aktivni 
člani skupnosti oz. družbe na splošno.

– Učinkovita preventiva na področju drog pomembno prispeva k 
pozitivnemu  sodelovanju otrok, mladostnikov in odraslih z 
njihovimi družinami, šolo, delovnim mestom in skupnostjo.
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Dejavniki, ki vplivajo na 

ranljivost posameznika

• Individualni in okoljski dejavniki
– Družina, družinska dinamika
– Šola
– Vrstniki
– Lokalna skupnost
– Družba na splošno

• Mnogi dejavniki tveganja izven nadzora 
posameznikov
– Nasilje, delinkventnost, izstop iz šole ..

– Veliko število preventivnih intervencij ne 
vpliva samo na uporabo drog – tudi na druge 
oblike tveganega vedenja
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Preventiva je socializacija

Ponotranjenje 
prosocialnega vedenja  

in stališč  

Delovanje v smeri 
prosocialnega

vedenja 

Navezanost na 
starše oz. 
skrbnike

Navezanost na 
ljudi, s katerimi 
vsak dan v stiku

Navezanost na 
skupnost

Preventiva in socializacija

• V okviru tega preventiva …
– uči ključne osebe v procesu socializacije 

(starši, učitelji …) izboljšati njihove starševske 
veščine oz. veščine poučevanja

– Postane ključno sredstvo procesa 
socializacije s posredovanjem normativnih 
prepričanj, življenjskih veščin – krepitev 
prosocialnega vedenja.
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Vrednost in omejitve obstoječih 

raziskav na področju preventive

• Preventivna znanost – novo in razvijajoče 
področje, zatorej…
– Ni geografsko reprezentativna
– Rezultati raziskav so na voljo relativno pozno
– Zelo malo raziskav učinkovitosti programov v 

“resničnem” svetu
– Neodvisno vrednotenje

Kako je potekalo zbiranje 

dokazov?

• Skupina strokovnjakov (80) , ki so jih 
izbrali: 
– UNODC in države članice
– raziskovalci, praktiki, politični odločevalci
– Geografska reprezentativnost
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Obdobje od rojstva do konca 

zgodnjega otroštva 
• Otrokove najzgodnejše interakcije v okviru 

družine
• fizičen, kognitiven in čustven razvoj je močno 

odvisen od starševskega stila. 
• V tem obdobju otroci razvijajo strategije in 
čustvene izkušnje, s pomočjo katerih se 
spopadajo z novostmi in “grožnjami” – vse to 
tvori osnovo za povezovanje z okoljem kasneje, 
ko začnejo odraščati.
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Srednje obdobje otroštva

• Večino časa v šoli, med vrstniki.
• Cilji razvoja

– Starosti primerno opismenjevanje, spoznavanje števil
– Samokontrola, reševanje problemov, sprejemanje 

odločitev …
– Prosocialno vedenje, krepitev socialnih in 

komunikacijskih veščin, samoučinkovitosti, 
samozavesti

– Disfunkcionalne družine – otroci se začnejo družiti z 
deviantnimi vrstniki

Kratek opis

• Programi krepitve starševskih veščin (na preprost način 
učijo starše, kako biti “boljši starš”).

• NAJMOČNEJŠI VAROVALNI DEJAVNIKI: Starševski stil 
(toplina, spremljanje), kjer starši postavljajo pravila 
vedenja, spremljajo otroka v prostem času ter prijatelje, 
pomagajo razvijati veščine za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter so vzorniki.

• Te programe lahko izvajamo s starši otrok v zgodnji 
adolescenci.

• Vsa obdobja (omenjeno le v tem delu). 
• Univerzalna/selektivna preventiva
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Obstoječi dokazi

• 9 dobrih pregledov, od tega 4 sprejemljivi.
• Univerzalni družinski programi preprečujejo pitje alkohola pri mladih 

(tudi na dolgi rok)
• Bolj učinkoviti za ranljive mladostnike in mladostnike, pri katerih se 

kažejo različne oblike tveganega vedenja. 
• Pomembne in dolgoročne izboljšave v funkcioniranju družine 

(starševske veščine in vedenje otrok) ter vedenje in čustveni razvoj 
pri otrocih do 3. leta starosti.

• Dokazi o stroškovni učinkovitosti.
• Barlow, 2005; Bühler, 2008; Foxcroft, 2011; Furlong, 2012; Gates, 2006; Jones, 

2006; Knerr, 2013; McGrath, 2006; Mejia, 2012; Miller, 2012; Petrie, 2007; Spoth, 
2008; Thomas, 2007.

Značilnosti programov, ki prinašajo 

pozitivne učinke

• Krepitev povezanosti družine;
• Podpora staršem, da zavzamejo bolj aktivno 

vlogo v življenjih njihovih otrok (spremljanje 
aktivnosti in prijateljev, zanimanje za otrokovo 
učenje in izobrazbo);

• Podpora staršem, kako zagotoviti pozitivno in 
starosti primerno disciplino;

• Kako biti vzorniki.
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Dodatne pomembne značilnosti

• Organizacija (obedi, varstvo otrok, prevoz, manjše 
nagrade za prisotnost …);

• Programi sestavljeni iz več lekcij (najpogosteje okrog 10 
– odvisno od ranljivosti ciljne skupine);

• Programi vključujejo aktivnosti za starše, otroke in celo 
družino;

• Usposobljeni izvajalci.

Značilnosti programov, ki prinašajo 

negativne učinke oziroma so neučinkoviti

• Podcenjevanje avtoritete staršev;
• predavanje;
• Informiranje staršev o drogah, da se le ti 

lahko o tem pogovarjajo s svojimi otroki;
• Program, namenjen samo otrokom;
• Slabo usposobljeno osebje.
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Obstoječe smernice in orodja

• UNODC (2010), Compilation of Evidence-Based Family 
Skills Training Programmes, United Nations Office on 
Drugs and Crime, Vienna, Austria.

• UNODC (2009), Guide to implementing family skills 
training programmes for drug abuse prevention, United 
Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Austria.

• CCSA (2011), Strengthening Our Skills: Canadian 
guidelines for youth substance abuse prevention family 
skills programs, Canadian Centre on Substance Abuse, 
Ottawa, ON, Canada.

Programi, ki krepijo osebne in 

socialne veščine

• Interaktivnost
• Usposobljeni učitelji
• Vplivajo na (ne)uporabo drog kasneje v 

življenju ter na druge dejavnike tveganja:
– navezanost na šolo
– Šolski uspeh
– Samozavest
– Asertivnost …
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Značilnosti programov, ki 

prinašajo pozitivne učinke

• Krepitev veščin
• Strukturiran program
• Usposobljeni izvajalci
• interaktivnost

Značilnosti programov, ki prinašajo negativne 

učinke oziroma so neučinkoviti

• Ne-interaktivne metode (predavanje)
• Informiranje (strašenje)
• Osredotočanje le na krepitev samozavesti 
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Programi za izboljšanje 

razredne klime

• Izboljšanje “upravljalskih” veščin učiteljev v 
razredu

• Zmanjševanje agresivnega in motečega 
vedenja otrok

• Skupek postopkov, ki jih učitelji lahko 
uporabijo pri vsakodnevnem delu

Značilnosti programov, ki 

prinašajo pozitivne učinke

• Izveden v zgodnjih šolskih letih
• Vključene strategije za reagiranje v 

primeru neprimernega/primernega vedenja 
otrok

• Aktivna vključenost otrok
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Zgodnja adolescenca

• Razvojno obdobje, v katerem so mladi 
izpostavljeni novim idejam in vedenjem.

• Čas za preizkušanje odraslih vlog in 
odgovornosti. 

• Spremembe možganov – obdobje slabo 
premišljenih odločitev, ki vodijo v škodljive oblike 
vedenja

• Obdobje, ko lahko s preventivnimi programi 
okrepimo ali spremenimo zgodnje izkušnje.

Značilnosti programov, ki prinašajo 

negativne učinke oziroma so 

neučinkoviti

• Ne-interaktivne metode, informiranje
• Nestrukturirane debatne ure
• Pričanja bivših zasvojencev
• Policisti kot izvajalci
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Adolescenca in odraslo obdobje

• Ko adolescentje prevzemajo odrasle vloge, 
lahko do njih dostopamo tudi v drugih okoljih (ne 
samo v družinah in šolah) – delovna mesta, 
zdravstveni sektor, okolja nočnega življenja 
skupnost.

• Politike (šolska, a na splošno)
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• Uporaba drog in druge oblike tveganega 
vedenja so le končna točka procesa, ki se 
pogosto začne v zgodnjem otroštvu oz. kasneje, 
se kaže v adolescenci in kasneje, ko 
prevzemamo različne vloge (starši, zaposleni, 
državljani)

• Sistematičnost (sklenjen krog intervencij, ki se 
ponavlja iz generacije v generacijo)

• Kako lahko to dosežemo?

Vzdržljiv sistem – ključni elementi 

nacionalnega preventivnega sistema

• Pristojna ministrstva in uradi, katerih prioriteta je zdravje 
in dobrobit otrok in odraslih;

• Šole, NVO-ji, izvajanje zakonodaje, ZZV-ji;
• financiranje;
• Podporni sistem;
• Usposobljeni izvajalci preventivnih programov;
• Podpora pri spremljanju situacije na področju uporabe 

drog ter vrednotenje programov
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National drug prevention system


