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Kakovostni standardi

• Izboljšanje stanja na področju preventive 
(manjša verjetnost pojava neučinkovitih ali 
celo škodljivih praks)

• Standardi organizirani kronološko.
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1. Ocena potreb
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Situacija v Sloveniji

• Alkoholne pijače pilo že 
(več kot ¼ 

15-letnikov vsaj 1-krat/teden).
• SZO: po skupni porabi alkohola/preb. –

5.mesto med državami članicami EU.
• V vrhu tudi po posledicah škodljivega pitja.

• Izvajanje zakonodaje na področju 
alkohola.

• Problematično pitje med mladostniki 
(vedno večji problem med puncami).

• Odnos družbe do alkohola.
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• Dosedanja praksa:
• Informacije o škodljivih posledicah pitja.
• Ozaveščanje.
• Predavanja bivših/zdravljenih zasvojencev.
• Še vedno prevelik fokus na prepovedanih 

drogah!
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• Ocena ciljne populacije:
– Odnos staršev do pitja alkohola med mladostniki.
– Udeležba staršev (pomanjkanje časa, nezanimiva predavanja, 

doma nimajo težav …)
– Dopolnjevanje šolskega preventivnega programa

„Izštekani“. 

• Ocena notranjih zmogljivosti:
– Potencialni izvajalci programa.
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- EFFEKT je univerzalni preventivni 
program

namenjen vsem staršem.

– fokus na 
dejavnikih, ki so pomembni in na katere je 
možno vplivati, jih oblikovati 
oziroma eliminirati.                                       
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Ali je starše potrebno 
motivirati?

Če staršev ne skrbi pitje alkohola pri njihovih 
otrocih oziroma menijo, da na to lahko sami 
vplivajo: 

Težava v motiviranju staršev za 
sodelovanje v preventivnih intervencijah.

Teorija kognitivne disonance
- ko resničnost ni kompatibilna z 

našim prepričanjem/odnosom.

• Starši imajo do pitja alkohola pri njihovih 
otrocih (ko so ti še zelo mladi) 
RESTRIKTIVEN odnos.

• Kaj pa se zgodi, ko svoje otroke vidijo 

piti alkohol??
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Raziskava (Nikolaus K. in sodelavci) 

• Ko je otrok star 9,10,11  let – starši menijo, 
da so njihovi otroci premladi, da bi že 
poskušali alkohol. Otroci do 18. leta tako 
ali tako ne bi smeli piti alkohola. To je 
regulirano tudi z zakonom.

• Kaj se je zgodilo s starši, ko so njihovi 
otroci dopolnili 15 let?

• Ko starš svojega otroka „zasači“ opitega, 
zelo hitro spremeni odnos do pitja alkohola 
pri mladostnikih. 

Od RESTRIKTIVNEGA k PERMISIVNEMU 

odnosu.

„še dobro, da je 

samo alkohol“
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• V kratkem roku to ne vodi v zmanjšanje 
njihove tesnobe temveč v povečanje le-te

IN

Število 13-letnikov, ki so bili v zadnjem letu opiti 
dva- ali večkrat.

Da

Da

Da
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Število 15-letnikov, ki so bili v zadnjem letu opiti 
dva- ali večkrat.

Da Da

Da

Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

S starostjo otrok se spremeni 
tudi odnos staršev do pitja 

alkohola pri mladostnikih.

Od RESTRIKTIVNEGA k PERMISIVNEMU.
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Rezultati študije (Effekt) 

• 2001 – 2006.
• Močna povezava med odnosom staršev 

do pitja alkohola pri mladostnikih IN pitjem 
alkohola mladostnikov.

• Otroci permisivnih staršev pijejo več v 
primerjavi z otroki restriktivnih staršev.

• Večina staršev je restriktivnih, ko so njihovi 
otroci mlajši, zelo hitro postanejo 
permisivni!

Zaključek:

• Preventivni program naj bi se osredotočal 
na pogoje, na katere lahko vplivamo
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Dve kritični vprašanji

• Ali je možno pri starših doseči, da ne 
spremenijo restriktivnega odnosa do pitja 
alkohola tudi, ko so otroci starejši?

• Če da, kako to vpliva na pitje alkohola pri 
mladostnikih?

Namen programa EFFEKT

Staršem dati argumente in konkretne 
metode za obdržanje restriktivnega odnosa.
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EFFEKT je tri-fazna 

raketa:

- Vzbuditi 

zaskrbljenost.

- Opolnomočiti.

- Zagotoviti orodja.

1. faza: staršem odpreti oči

• Vplivati na čustva staršev.
• Namen- odpreti starše novim predlogom 

za spremembe.
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2. faza: spremeniti mnenje 
staršev glede pitja alkohola 

pri mladostnikih
• Razbiti mite, da večina najstnikov pije in 

da je smotrno otroke učiti odgovornega 
pitja doma.

• Starši naj bi se zavedali, da sta njihov 
odnos in vedenje pomembna.

3. faza: izvedba specifičnih 
tehnik

• Starše naj bi naučili jasnih in preprostih 
pravil glede tega, kako preprečiti pitje 
alkohola pri mladostnikih. 
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Vsebina

• Informacije o pitju alkohola pri mladoletnih
– Odnos staršev je pomemben
– O „učenju“ odgovornega pitja alkohola.

- Skupen dogovor.
- Jasna in restriktivna pravila

doma.

Starši, ki so prejeli informacije od nas, so nadaljevali z 
restriktivnim pristopom.

Permisivni
starši

Jasna 
pričakovanja /
Restriktivni 
starši

14 let 15 let 16 let
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Mladostniki v program vključenih staršev pijejo manj.

Mladostniki, ki so bili v zadnjem mesecu opiti več kot enkrat

14 let 15 let 16 let

(%)

Zmanjšal se je tudi pojav 
tatvin ter izostajanja od 
pouka. 
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Kako to izgleda v praksi:

• Srečanje s starši dvakrat v šolskem letu
– V času roditeljskih sestankov;
– 15-20 minut (dvakrat v šolskem letu – 7., 8., in 9. razred).

• Izvajalci so lahko tudi razredniki oziroma 
drugi učitelji.
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Načrti:

• Fokusna skupina s starši
– Razumevanje vsebine.
– Časovni okvir.

• Septembra začeti s pilotno fazo (šole, ki 
izvajajo program „Izštekani“).

• 15 intervencijskih in 15 kontrolnih šol.
• Povečati mrežo izvajalcev.

• Izdelava spletne strani s pomembnimi 
informacijami, dokumenti.

• Prevajanje materialov (6 ppt predstavitev, 
najpogosteje zastavljena vprašanja s 
strani staršev).

• Finance?
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• Sanela Talić

• Inštitut za raziskave in razvoj „Utrip“
• Trubarjeva cesta 13, 1290 Grosuplje
• Pisarna: Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana
• Telefon: (031) 880-520
• E-pošta: info@institut-utrip.si
• Spletna stran: www.institut-utrip.si
• Spletna stran projekta: www.preventivna-platforma.si
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sanela@institut-utrip.si


