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V tej številki...

»Dovoljeno ni tudi varno« - nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja 
zasvojenosti

Slovenj Gradec, 7. november 2013 - Tudi letos je v 

novembru - mesecu preprečevanja zasvojenosti - 

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem 

v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS 

organiziral nacionalno konferenco. Prejšnja leta 

je konferenca tematsko pokrivala predvsem 

problematiko zakonsko prepovedanih drog, letos 

pa so s sloganom »Dovoljeno ni tudi varno« želeli 

opozoriti tudi na nove psihoaktivne snovi, ki se žal 

tudi na slovenskem »tržišču« pojavljajo z neverjetno hitrostjo. Inovativnost pri pojavljanju teh novih 

snovi pa preprečuje, da bi sistem za nadzor drog lahko te snovi že takoj opredelil kot prepovedane. ->
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Ker so torej te snovi še nekaj časa na meji legalnega, vse preveč mladih dobi občutek, da je uporaba 

teh substanc zdravju neškodljiva. O novih psihoaktivnih snoveh je zlasti spregovorila Anja Mihevc iz 

Združenja DrogArt, ki trendu pojavljanja sledijo in se ukvarjajo s prepoznavanjem le-teh na terenu. 

Asist. mag. Miran Pustoslemšek z Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je predstavil učinke in 

posledice uporabe teh substanc. Dr. Jože Hren z Ministrstva za zdravje je predstavil predlog novega 

nacionalnega programa na področju drog, dr. Maja Zorko z Inštituta za varovanje zdravja RS pa je 

predstavila novo publikacijo z naslovom »Alkohol v Sloveniji«. Knjiga na enem mestu pregledno podaja 

informacije o tem, kako sta se razvijali evropska in slovenska alkoholna politika ter kakšno breme 

predstavlja v Sloveniji tvegana in škodljiva raba alkohola med odraslimi in mladostniki. Publikacija 

vsebuje tudi pregled učinkovitih ukrepov v Sloveniji.

Dr. Bojan Dobovšek s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je predstavil splošen pregled 

trendov zakonodaj na področju drog v Jugovzhodni Evropi ter izpostavil nekaj ključnih informacij o 

tem, kakšno je stališče nekaterih držav o legalizaciji marihuane. Andreja Ternar z Društva za ozaveščen 

način življenja pa je z zelo zabavno predstavitvijo spravila v smeh udeležence konference. Govorila je 

namreč o pasteh sodobnega potrošništva ter za lažjo predstavo uporabila krajše internetne filmčke 

oglasov, ki najbolj vplivajo na mlade in potrošnjo glede določenega izdelka.

Konference sta se udeležila tudi Veronika Jelen z Mladinskega združenja Brez izgovora in Matej Košir 

z Inštituta »Utripa«.

Pripravila: Veronika Jelen, Mladinsko združenje Brez izgovora
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Nevladne organizacije na področju drog na evropski ravni postopoma pridobivajo na 
veljavi

Bruselj, 10. december 2013 – V sklopu 

mednarodnih aktivnosti vsebinske mreže 

»Preventivna platforma« smo se v mesecu 

decembru 2013 udeležili srečanj ožje skupine 

evropskega civilnega foruma na področju 

prepovedanih drog (CSF) in horizontalne skupine 

za droge (HDG), ki je politični posvetovalni organ 

Evropskega sveta za področje prepovedanih drog.

 

Sestanek ožje skupine je bil namenjen zlasti pripravi na predstavitev aktualnih aktivnosti in predlogov 

CSF na rednem mesečnem srečanju HDG v sklopu litvanskega predsedovanja Evropski uniji, ki je 

isti dan potekalo v Bruslju. Ena izmed glavnih prioritet CSF je zagotovitev pomembnejšega (vsaj 

opazovalnega) statusa predstavnikov civilne družbe na evropski ravni pri pripravi, razpravi in odločanju 

o evropski politiki na področju prepovedanih drog, kar smo na srečanju HDG tudi jasno izrazili. Glede 

na pravno-formalne omejitve pričakujemo, da nam bosta HDG in Evropska komisija omogočila aktivno 

sodelovanje vsaj pri tistih točkah dnevnega reda, kjer bodo obravnavane tematike pomembne tudi za 

civilno družbo. Na srečanju smo na kratko predstavili poslanstvo, vizijo ter ključne aktualne aktivnosti 

in predloge CSF. Poleg tega smo izrazili močno pričakovanje, da nas bosta Evropska komisija in HDG 

aktivno vključili v razpravo o prihajajoči generalni skupščini OZN na temo globalne politike na področju 

drog (UNGASS), ki bo leta 2016 v New Yorku (ZDA). Predstavniki CSF si želimo biti vključeni v vsebinsko 

razpravo o dokumentih, ki bodo predstavljeni in sprejeti na omenjeni generalni skupščini ter vplivati 

na stališča in predloge Evropske komisije in držav članic EU, ki bodo predstavljeni na srečanju UNGASS 

v New Yorku.

Med razpravo članov in članic HDG je bilo zaznati, da države članice EU niso nenaklonjene sodelovanju s 

civilno družbo, vendar so nas pretežno napotile na naše nacionalne predstavnike in pristojne ustanove 

na nacionalni ravni, prek katerih naj bi vplivali na razpravo in odločanje na HDG. Večina razpravljalcev 

je omenila odlično sodelovanje s civilno družbo na nacionalni ravni in vključevanje njihovih pobud in 

predlogov v razpravo na nacionalni in evropski ravni ter srečanjih HDG. Razprava na temo vključevanja 

civilne družbe v procese priprave politik in odločanja na evropski ravni je bila zaključena brez posebnih 

sklepov, so pa predstavniki Evropske komisije in (naslednjega) grškega predsedovanja EU obljubili 

nadaljnje obveščanje o aktivnostih in vključevanje v razpravo po potrebi.

Pripravil: Matej Košir, Inštitut »Utrip«
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4. mednarodna konferenca Evropskega združenja za raziskave na področju preventive 
(EUSPR) in srečanje članov združenja na temo “Razumevanje razlik učinkov preventive”

Pariz, 13. – 15. november 2013 - Letošnje 

konference v Parizu se je udeležilo 

okoli 150 udeležencev s celega sveta, iz 

Slovenije sva se tudi letos konference 

udeležila Sanela Talić in Matej Košir, oba 

z Inštituta »Utrip«. Matej Košir je  v eni 

izmed paralelnih sekcij predstavil tudi 

projekt »Preventivna platforma«, ki je 

požel kar nekaj zanimanja udeležencev.

Konferenco so finančno podprle številne 

pomembnejše francoske javno zdravstvene ustanove, kot so npr. INPES (»Institut national de 

prévention et d’éducation pour la santé »), MILDT (»Mission interministérielle de lutte contre la drogue 

et la toxicomanie »), INCa (»Institut National du Cancer«), IReSP (» Institut de recherche en Santé 

Publique«) in Aviesan (»Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la sante«). Velik uspeh 

konference je bil poleg števila udeležencev tudi dejstvo, da je Evropskemu združenju za raziskave 

na področju preventive uspelo k sodelovanju privabiti tudi številne francoske strokovnjake. Francija 

je dolga leta odklanjala tako ameriške preventivne programe, kot tudi programe iz Evrope, zdaj pa 

se situacija spreminja, saj v omenjeni državi začenjajo z izvajanjem in vrednotenjem ameriškega 

družinskega preventivnega programa »Strengthening Families Program«, zanimajo pa se za prenos 

tudi nekaterih drugih dobrih praks. 

Dan pred konferenco sta ob podpori evropske mreže SPAN (»Science for Prevention Academic Network«) 

potekali dve delavnici, ki sta presegli pričakovanja udeležencev, kar kaže na velike potrebe po tovrstnih 

delavnicah.  Prvo je vodil dr. Metin Özdemir  z Univerze v Örebru na Švedskem (»Mediation Analysis«), 

drugo pa dr. Rosaria Galanti s stockholmskega inštituta Karolinska na Švedskem (»Vrednotenje 

kompleksnih intervencij«). 
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Konferenco je uradno začel predsednik EUSPR prof. dr. 

Harry Sumnall, sledilo pa je kar nekaj zanimivih plenarnih 

predavanj. Osrednja tema predavanja prof. dr. Frances 

Gardner je bil vpliv različnih dejavnikov na učinke družinskih 

preventivnih programov. Program »Sure Start« ima na primer, 

ob upoštevanju socialne neprivilegiranosti kot dejavnika, 

boljše učinke v družinah, ki so v boljšem socialnem položaju. 

Prof. dr. Federica Vigna-Taglianti je na primeru programa 

»Unplugged« (»Izštekani«) govorila o razlikah v učinkih 

preventivnih programov glede na spol. Pri fantih je razlog za uporabo drog predvsem socializacija, 

pri dekletih pa soočanje s stresom in tesnobo. Osebnostne motnje naj bi bile bolj pogoste in resne pri 

ženskah, vendar je pri njih tudi boljši odstotek ozdravljenih posameznic, kar lahko pripišemo dejstvu, 

da se ženske prej in v večji meri odločajo za zdravljenje kot moški. Program »Unplugged« (»Izštekani«) 

ima večje učinke na dekleta, ko so ta relativno mlada (okoli 11 let), kar lahko pripišemo razvojni stopnji - v 

praksi tako velikokrat zamudimo primerno obdobje za vključitev deklet v preventivne programe, katerih 

namen je sprememba vedenjskih vzorcev. Vpliv omenjenega  programa je izredno majhen na dekleta z 

nizko samopodobo. Zelo velik vpliv na dekleta imajo družinski dejavniki, navezanost na družino pa ima 

pomembno vlogo pri razvijanju pozitivne samopodobe. Programi, namenjeni dekletom, bi tako morali 

vsebovati trening za zmanjševanje tesnobe ter soočanja z depresijo, ne smemo pa pozabiti dejstva, da 

so dekleta bolj občutljiva za neodobravanje s strani staršev ter družinske konflikte. Čeprav vemo, da 

je vključevanje staršev v različne programe zelo na nizki ravni, pa je z vidika zdravega razvoja deklet 

vredno razmisliti o tem, na kakšen način jih lahko vključimo v večji meri.

Pomemben del konference je bil namenjen tudi predstavitvi ameriških programov, ki se izvajajo v 

številnih evropskih državah, kot so npr. »Good Behaviour Game« (»Igra lepega vedenja«) (dr. Jeanne 

Poduska), »Strengthening Families Program« (»Program krepitve družin«) (dr. Katarzyna Okulicz-

Kozaryn) in »Communities That Care« (»Skupnosti, ki jim je mar«) (Frederick Gröger-Roth). Vsi so 

bili enotnega mnenja, da sta izvedba programa in podporni sistem veliko bolj pomembna kot sama 

adaptacija oziroma prenos dobrih programov.
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V času kosila smo si imeli priložnost ogledati posterje mladih raziskovalcev, najboljšemu posterju 

pa je posebna komisija, v kateri je sodeloval tudi Matej Košir z Inštituta »Utrip«, podelila denarno 

nagrado in brezplačno članstvo v EUSPR za leto 2015. Letošnja konferenca je bila ponovno velik uspeh, 

saj je združila kompetentne, odlične strokovnjake, kar je ključno izhodišče za nadaljnje mreženje in 

nove projektne možnosti. Še vedno pa pogrešamo večjo skupino t. i. praktikov, brez katerih bi vsa 

dognanja s področja preventive ostala zgolj »črka na papirju«. Zato bodo na pobudo Inštituta »Utrip« 

na konferenci v letu 2014 praktiki imeli možnost izpeljati delavnico in na ta način verjetno povečati 

njihovo število na konferencah EUSPR.

Več informacij lahko poiščete na http://euspr.org. 

Pripravila: Sanela Talić, Inštitut »Utrip«
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